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1 ÚVOD - ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho 
hodnoty, omezení změn v území z důvodů ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních 
předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z 
vlastností území (dále jen "limity využití území"), záměrů na provedení změn v území. 
Nedílnou součástí územně analytických podkladů je i zjišťování a vyhodnocování udržitelného 
rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor 
udržitelného rozvoje území"). Náležitosti obsahu územně analytických podkladů stanoví 
prováděcí právní předpis vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti., ve znění pozdějších 
předpisů. Povinnost pořídit úplnou aktualizaci ÚAP vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb. 
(stavební zákon), a jeho prováděcích předpisů a probíhá průběžně každé 4 roky.  
Dokument „Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Holešov“ (dále jen 
„RURÚ SO ORP Holešov“), je tak již 5. aktualizací v řadě a navazuje na aktualizaci RURÚ, 
zpracovanou v roce 2016. 
Rozbor udržitelného rozvoje území, dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
zahrnuje zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na horninové prostředí a geologie, 
vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
sociodemografické podmínky, bydlení, rekreace a hospodářské podmínky. 
Problematika udržitelného rozvoje, v členění do výše uvedených tematických oblastí, je 
souhrnně vyhodnocena ve třech základních pilířích udržitelného rozvoje, tj.: 
 

 environmentální (životní prostředí) 
 ekonomický (hospodářský) 
 sociodemografický (soudržnost společenství obyvatel) 

 
Na základě předaných podkladů, zjištěných statistických a jiných údajů, včetně vlastních 
zjištění, byla provedena analýza všech dostupných údajů o území a byla provedena úplná 
aktualizace textové části „Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Holešov 
2020“. Tyto údaje jsou využívány zejména pořizovateli územně plánovacích dokumentací pro 
kvalitní vypracování „zadání“ územních plánu a jejich změn. Je zřejmé, že spoustu 
problémů nelze územním plánem vyřešit, ale v mnoha případech lze např. vhodným 
návrhem či opatřením zmírnit jejich dopad na území dané obce či širšího území. 
Zveřejnění ÚAP, včetně RURÚ, probíhá způsobem umožňujícím dálkový přístup 
prostřednictvím portálu  www.juap-zk.cz. 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je tedy vyhodnocení 
vlivů koncepce rozvoje území obce navržené územním plánem na vyváženost vztahu 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území. Hlavním výstupem je vyhodnocení, určení 
problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci a problémový výkres. 
 
Vymezení řešeného území 
Správní obvod SO ORP Holešov se nachází v severní části Zlínského kraje. Územně je 
začleněn do okresu Kroměříž, v němž se nachází cca 15 km severně od krajského města 
Zlína a 13 km východně od okresního města Kroměříž. Správní obvod SO ORP Holešov se 
skládá celkem z 19 obcí: Bořenovice, Holešov, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec u Holešova, 
Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, 
Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a  Žeranovice. Územně se jedná o 25 
katastrálních území, přičemž obec Holešov je složena z k.ú. Dobrotice, Holešov, Količín, 
Tučapy, Všetuly a Žopy a pod obec Kostelec u Holešova spadá ještě k.ú. Karlovice. 
Střediskovou obcí SO ORP Holešov je město Holešov. 



 Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Holešov – aktualizace 2020 

 

 

4 
 

2. LEGISLATIVA 
Postup zpracování rozboru udržitelného rozvoje vychází z požadavků ust. § 28 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů,  které jsou z hlediska obsahu rozboru udržitelného rozvoje upřesněny v ust. § 4 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů: 

(1) Územně analytické podklady pořizované úřadem územního plánování (dále jen 
„územně analytické podklady obcí“) a územně analytické podklady pořizované krajským 
úřadem (dále jen „územně analytické podklady kraje“) obsahují: 

a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a 
vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na 
provedení změn v území, 

b) rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující 
1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění zejména na horninové prostředí a 
geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, 
hospodářské podmínky; závěrem těchto tématických zjištění a vyhodnocení 
udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území, 

2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména 
urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení 
změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například 
povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. 

(2) Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území dále zahrnují údaje o území, zjištění 
vyplývající z průzkumů území a další dostupné informace, například statistické údaje. Obsah 
podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, které jsou součástí územně analytických 
podkladů obcí zpracovaných zpravidla digitální technologií způsobem umožňujícím výměnu 
dat pro jejich využití v územně analytických podkladech kraje (§ 29 odst. 4 stavebního 
zákona), je stanoven v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce. Obsah podkladů pro rozbor 
udržitelného rozvoje území, které jsou součástí územně analytických podkladů kraje je 
stanoven v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce. 

(3) Údaj o území obsahuje textovou část, grafickou část a dále informace o jeho vzniku, 
pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí účinnosti (dále jen „pasport údaje o 
území“). Textová část obsahuje popis údaje o území, grafická část obsahuje zobrazení údaje 
o území včetně použitého měřítka a legendy. Správnost použitého údaje o území se potvrzuje 
v pasportu údaje o území, jehož obsah je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

(4) Grafická část územně analytických podkladů obsahuje výkres hodnot území, zejména 
urbanistických a architektonických, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení 
změn v území a výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (dále jen 
„problémový výkres“). Územně analytické podklady mohou být doplněny dalšími výkresy, 
schématy, tabulkami, grafy či kartogramy. 

(5) Dle ustanovení § 5 odst. 2 vyhl. č. 500/2006 Sb., je součásti územně analytických 
podkladů obcí doklad o jejich projednání s obcemi. Obsah dokladu o projednání územně 
analytických podkladů je stanoven v příloze č.3 k této vyhlášce. 
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3. METODIKA - Postup zpracování  
 
Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území proběhlo za přispění vyhodnocení 
jednotlivých tematických okruhů, SWOT analýzy pro jednotlivé obce a pomocí 
multikriteriální gridové analýzy.  
Multikriteriální gridová analýza je matematická analýza pečlivě vybraných (hodnocených) sad 
kritérií, které byly vyhodnoceny v rámci šestiúhelníkové síti, jenž byla fiktivně zvolena nad 
celým zájmovým územím ORP Holešov. Bodové hodnocení pro každou buňku o velikosti 
500m, proběhlo samostatně s přihlédnutím k celkovému vyhodnocení vyváženosti vztahu 
územních podmínek.  
 

 
Ukázka multikriteriální gridovy analýzy: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zjištění a vyhodnocení RURÚ s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
jsou posuzovány zejména v tematickém členění: 

  
 Horninové prostředí a geologie 
 Vodní režim 
 Hygiena životního prostředí 
 Ochrany přírody a krajiny 
 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 
 Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 Sociodemografické podmínky 
 Bydlení 
 Rekreace 
 Hospodářské podmínky 

 
 
 

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, 
dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety 
těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými 
přírodními jevy. 
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Sada kritérií (indikátorů) použité při hodnocení vyváženosti územních podmínek 

A. Příznivé životní prostředí 
Přehled kritérií použitých v rozboru udržitelného rozvoje území na úrovni ORP Holešov: 
 
Kladné vlivy (body plus) 
Kriterium Váha 
Území uvnitř a v okolí chráněné krajinné oblasti 0,5 
Území uvnitř přírodního parku 0,5 
Území uvnitř evropsky významné lokality NATURA 2000 0,2 
 
Záporné vlivy (body minus) 
Kriterium Váha 
Území v dosahu významných stacionárních zdrojů emisí 1 
Území v dosahu liniových zdrojů emisí  1 
Území se zhoršenou kvalitou ovzduší  0,2 
Zastavěné území nenapojené na kanalizaci s ČOV 0,5 
Zastavěné území nenapojené na plyn 0,5 
 
Souhrnné indikátory (body plus i minus) 
Kriterium Váha 
Koeficient ekologické stability území 1 
 
 
 

B. Hospodářský rozvoj 
Přehled kriterií použitých v rozboru udržitelného rozvoje území na úrovni ORP Holešov: 
 
Kladné vlivy (body plus) 
Kriterium Váha 
Území v dosahu dálnic a vybraných silnic 0,8 
Zastavěné území napojené na kanalizaci a ČOV 0,5 
Zastavěné území napojené na plyn 0,5 
Potenciál napojení na síť vysokotlakých plynovodů 0,4 
Potenciál napojení na síť elektrického vedení VVN 110 kV 0,4 
Intenzita bytové výstavby 0,5 
Obce s památkovou rezervací nebo zónou 0,2 
Lázeňská místa 0,2 
Intenzita druhého bydlení  0,5 
Intenzita hromadné rekreace 0,5 
Obec s těženými dobývacími prostory 0,2 
 
Záporné vlivy (body minus) 
Kriterium Váha 
Záplavová území 0,2 
Lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod  0,3 
Území uvnitř chráněné krajinné oblasti 0,1 
Území uvnitř přírodního parku 0,1 
Území uvnitř evropsky významné lokality NATURA 2000 0,1 
Trasa průplavu Dunaj - Odra - Labe 0,2 
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Souhrnné indikátory (body plus i minus) 
Kriterium Váha 
Tržní ceny bytů 1 
Podíl nezaměstnaných osob 1 
Podíl obyvatel se základním vzděláním 0,5 
 
 
 

C. Soudržnost společenství obyvatel území 
Přehled kriterií použitých v rozboru udržitelného rozvoje území na úrovni ORP Holešov: 
 
Kladné vlivy (body plus) 
Kriterium Váha 
Obce nad 5000 obyvatel 1 
Území v dosahu dálnic a vybraných silnic 0,5 
Území v dosahu železnice 0,2 
Obec s rekreační vodní plochou 0,2 
 
Záporné vlivy (body minus) 
Kriterium Váha 
Obce s méně než 500 obyvateli 1 
Obce bez základní školy 0,5 
Podíl neobydlených bytů na celkovém bytovém fondu 0,5 
Podíl bytů v panelových bytech 0,5 
 
Souhrnné indikátory (body plus i minus) 
Kriterium Váha 
Dlouhodobá změna počtu obyvatel 0,8 
Krátkodobá změna počtu obyvatel 0,8 
Podíl obyvatel ve věku 0–14 na celkovém počtu obyvatel 1 
Místně obvyklé nájemné bytů 1 
 
 

 
 
 
Zvolené nastavení vah pilířů udržitelného rozvoje: 
 

Váha  Oblast  

0,8  Příznivé životní prostředí  

1,0  Hospodářský rozvoj  

0,6  Soudržnost společenství obyvatel území  

 
 
 
 
 



 Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Holešov – aktualizace 2020 

 

 

8 
 

4. KOEFICIENT EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 
 
Pro zjištění stavu krajiny z hlediska její vyváženosti a rovnováhy se krajina oceňuje 
koeficientem ekologické stability. Pro účely tohoto hodnocení byla zvolena obecně uznávaná 
klasifikace vytvořená Ing. Igorem Míchalem. 
 
Ekologická stabilita představuje schopnost krajiny samovolnými vnitřními mechanismy 
vyrovnávat rušivé vlivy vnějších faktorů bez trvalého narušení přírodních mechanismů, tzn. že 
se systém brání změnám během působení cizího činitele zvenčí nebo se vrací po skončeném 
působení cizího činitele k normálu. Protože potenciálními nositeli ekologické stability krajiny 
jsou přirozené ekosystémy, racionální využívání krajiny nejen nevylučuje, ale nutně zahrnuje 
jejich trvalou existenci. 
Výsledné určení hodnoty ekologické stability konkrétního území, resp. administrativní 
jednotky, je vyjádřeno koeficientem ekologické stability (KES). Tento ukazatel umožňuje získat 
základní informaci o stavu krajiny daného území a míře problémů, které se v ní vyskytují. 
 
Koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a 
nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území. 
 

 

       plocha ekologicky stabilních ploch 

KES =    ————————————————— 

       plocha ekologicky nestabilních ploch 

 

 
Ekologicky stabilní plochy: lesy, louky, pastviny, zahrady, vinice, ovocné sady, rybníky, ostatní 
vodní plochy, doprovodná a rozptýlená zeleň, přírodní plochy. 
Ekologicky nestabilní plochy: orná půda, chmelnice, zastavěné plochy, ostatní plochy 
 
 
 
 
 
Klasifikace území na základě hodnoty KES (dle Ing. Igora Míchala): 
 
Krajinný typ A - krajina zcela přeměněná člověkem  

• KES do 0,3: území nestabilní - nadprůměrně využívaná území s jasným porušením 
přírodních struktur  

• KES 0,3 – 0,8: území málo stabilní - intenzivně využívaná kulturní krajina s výrazným 
uplatněním agroindustriálních prvků 

 
Krajinný typ B - krajina intermediální 

• KES 0,8 – 3,0: území mírně stabilní - běžná kulturní krajina, v níž jsou technické objekty 
v relativním souladu s charakterem relativně přírodních prvků 

 
Krajinný typ C - krajina relativně přírodní 

• KES 3,0 – 6,2: území stabilní - technické objekty jsou roztroušeny na malých plochách při 
převaze relativně přírodních prvků 

• KES nad 6,2: území relativně přírodní 
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5. ZÁKLADNÍ INFORMACE SPRÁVNÍHO OBVODU ORP HOLEŠOV  
 

Obec Počet 
obyvatel 

Rozloha 
(km2) 

Hustota                    
(počet obyv./km2) 

Bořenovice 178 1,62 110 

Holešov 11638 33,95 343 

Horní Lapač 264 0,79 334 

Jankovice 367 4,18 88 

Kostelec u Holešova 971 15,02 65 

Kurovice 263 5,5 48 

Lechotice 424 4,93 86 

Ludslavice 496 5,85 85 

Martinice 754 4,76 158 

Míškovice 596 7,18 83 

Němčice 358 2,91 123 

Pacetluky 234 2,56 91 

Prusinovice 1230 10,69 115 

Přílepy 987 3,18 310 

Roštění 680 6,87 99 

Rymice 602 5,52 109 

Třebětice 280 6,03 46 

Zahnašovice 321 5,68 57 

Žeranovice 760 5,38 141 

SO ORP Holešov 21403 132,6 161,41 
         Zdroj: počet obyvatel - ČSÚ, data k 31. 12. 2019 
 
 
Správní obvod SO ORP Holešov se nachází v severní části Zlínského kraje. Územně je 
začleněn do okresu Kroměříž, v němž se nachází cca 15 km severně od krajského města 
Zlína a 13 km východně od okresního města Kroměříž. Správní obvod SO ORP Holešov se 
skládá celkem z 19 obcí: Bořenovice, Holešov, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec u Holešova, 
Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, 
Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a  Žeranovice.  
Holešov a okolní obce se nacházejí v mírně zvlněné krajině převážně zemědělského 
charakteru s nízkým zastoupením lesních porostů. Na východním okraji do správního obvodu 
zasahuje přírodní park Hostýnské vrchy, v severozápadní části ORP se na území k.ú. 
Kostelec u Holešova rozkládá Přestavlcký les. Přes území ORP Holešov (od východu k 
západu) protéká řeka Rusava, která se na území sousedního ORP Kroměříž, u obce Záhlinice 
vlévá do řeky Morava. Okolní krajina je poměrně homogenní, dominantně zemědělsky 
obhospodařovaná. 
Dopravní prostupnost územím je dobrá a to jak po železnici (územím prochází železniční trať 
republikového významu č.303 Kojetín-Valašské Mezříčí) se svými zastávkami v obcích 
Třebětice, Holešov, Holešov-Dobrotice a Jankovice, tak i sítí silnic II. a III. tř.  Od r. 2015 jsou 
v dobré dojezdové vzdálenosti i sjezdy na D1 a D55 u Hulína nebo u obce Říkovice, které 
výrazným způsobem přispěly ke zrychlení a zkvalitnění dopravní dostupnosti do okolních 
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aglomerací (Kroměříže, Přerova, Zlína i Brna). Středem správního území ORP Holešov je 
vymezený koridor pro dálnici D49, který je v současné době ve fázi stavebního řízení.  
Obec Holešov je středně průmyslového, smíšeného charakteru se zaměřením především na 
potravinářství, papírnictví a elektrotechnický průmysl. Jižně od zastavěného území obce je v 
místě bývalého letiště vymezena strategická průmyslová zóna, která je v silném očekávání 
svého naplnění a rozvoje. Bohužel doposud se jí nepodařilo obsadit v takovém rozsahu, jak 
se původně předpokládalo. Její územní i hospodářsko-ekonomický rozvoj je proto v silném 
očekávání.   
 
 
 

6. HODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI 
 
Hodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek bylo provedeno kombinací předchozích tří 
dílčích hodnocení. Váhy jednotlivých souhrnných složek byly stanoveny takto: 
 

Váha Souhrnná složka 
0,8 Příznivé životní prostředí 
1,0 Hospodářský rozvoj 
0,6 Soudržnost společenství obyvatel území 

 

6.1. Hodnocení vyváženosti územních podmínek jednotlivých obcí ORP Holešov 
Hodnocení vyváženosti územních podmínek bylo provedeno přepočtem hodnot 
v jednotlivých buňkách šestiúhelníkové sítě na území jednotlivých obcí:  
 

 
 
 

ICOB OBEC ORP MEAN_Z MEAN_H MEAN_S 
Z H S 

Vyváženost 
(dle skupin) 

549690 Bořenovice Holešov -7,3118 4,7032 -1,4289 - + - 3b 
588458 Holešov Holešov -8,8389 10,9636 2,0921 - + + 2c 
588474 Horní Lapač Holešov -10,9183 9,6677 4,6885 - + + 2c 
588555 Jankovice Holešov -2,8686 3,5166 0,1769 - + + 2c 
588610 Kostelec u Hol. Holešov -0,5418 4,5530 0,0024 - + + 2a 
588636 Kurovice Holešov -10,4781 5,3829 -0,6379 - + - 3b 
588661 Lechotice Holešov -6,7836 3,3076 0,9471 - + + 2c 
588725 Ludslavice Holešov -9,6336 6,1241 0,2700 - + + 2c 
588741 Martinice Holešov -10,3744 5,7654 3,6508 - + + 2c 
588750 Míškovice Holešov -7,1835 4,1819 1,5069 - + + 2c 
588784 Němčice Holešov -11,7052 9,5108 -0,8827 - + - 3b 
588831 Pacetluky Holešov -1,8816 2,4557 -1,3698 - + - 3b 
588903 Prusinovice Holešov -4,1879 3,1778 0,4529 - + + 2c 
549720 Přílepy Holešov -0,9297 9,5158 3,7648 - + + 2c 
588946 Roštění Holešov -6,0892 4,4622 -0,8684 - + - 3b 
588971 Rymice Holešov -10,4687 7,4891 2,0462 - + + 2c 
589098 Třebětice Holešov -11,7319 9,5036 0,3100 - + + 2c 
589152 Zahnašovice Holešov -10,6848 4,1874 -0,9354 - + - 3b 
589233 Žeranovice Holešov -7,8529 4,1039 0,9129 - + + 2c 
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Vyhodnocení pilířů vyváženosti územních podmínek v rámci ORP Holešov: 
 
 
•  ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ  (ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ): 

V environmentálním pilíři bylo na základě použitých kritérií z celkového počtu 19 obcí kladně 
vyhodnocena pouze obec Kostelec u Holešova. Mírně záporně jsou hodnoceny obce Přílepy 
a Pacetluky, zbývajících 16 obcí získalo záporné hodnocení. Nejlépe jsou hodnoceny obce 
nacházející se v jihovýchodní a severní části ORP, právě pro svojí blízkost k přírodnímu parku 
Hostýnské vrchy nebo Přestavlckému lesu. U většiny obcí na území ORP Holešov, převládá 
vysoké zastoupení kvalitní zemědělské půdy, což se nepříznivě odráží na hodnocení 
koeficientu ekologické stability krajiny. Mezi další nepříznivé ukazatele v území patří absence 
napojení splaškové kanalizace na vlastní nebo vzdálenou ČOV, celé ORP je v oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší s výskytem lokálních stacionárních znečišťovatelů v území.     
Předpokládá se, že z hlediska dopadů záměrů na provedení změn v území obsažených v 
platném ÚP Holešov, se na zhoršení kvality životního prostředí bude kromě vymezené SPZ 
Holešov bude podílet také navrhovaná dálnice D 49 (emisemi, hlukem). 
Podmínky vyváženosti v území za stávající situace lze v oblasti environmentálního pilíře již 
nyní podpořit například formou doplnění chybějících prvků ÚSES, výsadbou krajinné či 
doprovodné zeleně, zlepšení hygienické situace v obcích jejich odkanalizováním na ČOV 
nebo snížením či eliminací stacionárních zdrojů znečištění. 
  
 
 
•  EKONOMICKÝ PILÍŘ  (HOSPODÁŘSTVÍ): 

Výchozí hospodářské podmínky území jsou poměrně dobré, k čemuž výrazným způsobem 
přispívá poloha ORP jako celku, vůči ostatním městským aglomeracím, podpořena velmi 
dobrou dopravní dostupností ke sjezdům na dálnici D1 a D55. K odlehčení dopravy ze 
stávajících komunikací uvnitř ORP jistě přispěje i plánovaná realizace dálnice D49.   
Příznivé hodnocení ekonomického pilíře bylo ovlivněno také rozsahem vybudované technické 
infrastruktury v obcích, těženým dobývacím prostorem cihlářské hlíny na pomezí k.ú. 
Dobrotice, Holešov a Žopy, postupným zkvalitňováním a rozvojem cestovního ruchu a rodinné 
rekreace, příkladnou propagací významných kulturních památek na území celého ORP (např. 
městské památkové zóny Holešov, souboru historických staveb v Rymicích nebo tvrze v obci 
Kurovice). Dalšími kritérii hodnocení bylo kromě technické infrastruktury, napojení 
zastavěného území na plyn nebo intenzita bytové výstavby a druhého bydlení.   
Zlepšit podmínky vyváženosti v území lze zejména podporou bydlení a zvyšováním kvality v 
občanské vybavenosti. K naplnění těchto požadavků přispívají vydané územní plány ve všech 
obcích podle zák.č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předpokládá se, že rozvoj 
výroby v regionu, zejména ve vymezené průmyslové zóně Holešov, tuto progresi podpoří a 
přispěje ke zlepšení řady ukazatelů udržitelného rozvoje území, především ke zvýšení 
zaměstnanosti, zvýšení ekonomického potenciálu obyvatelstva i k celkovému posílení 
socioekonomického prostředí v rámci celého ORP.    
 
 
 
• SOCIODEMOGRAFICKÝ PILÍŘ  (SOUDRŽNOST OBYVATEL): 

Pro posuzování soudržnosti obyvatel území nemá prvotní význam ani tak vlastní vývoj počtu 
obyvatel v území a věkové struktury, ale jemnější těžko měřitelné charakteristiky kvality života 
v jednotlivých regionech, sociální kooperativnosti a přirozených vazeb obyvatel. 
Úroveň soudržnosti společenství obyvatel území je v SO ORP z hlediska kraje podprůměrná. 
Negativně se na ní podepisuje především doposud nepříliš významné postavení Holešova ve 
srovnání s jinými městy v kraji a vysoký podíl malých obcí. Mezi hlavní indikátory, které byly 
posuzovány z hlediska vyhodnocení tohoto pilíře, patřily velikost obce, územní dosažitelnost k 
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dálnici nebo železnici, občanská vybavenost, dlouhodobá a krátkodobá změna v počtu 
obyvatel.  
Demografická křivka vývoje počtu obyvatel kopíruje celorepublikový trend - postupný pokles. 
Tento nepříliš lichotivý stav se bohužel nedá změnit ze dne na den. Je to důsledek několika 
faktorů, celospolečenských změn, komplexního nastavení sociálního systému včetně podpory 
mladých rodin a dalších aspektů.  
A tak ke zlepšení soudržnosti obyvatel mohou za stávajících podmínek významnou měrou 
přispět kromě rozvoje bydlení a občanské vybavenosti, také podpora a rozvoj rodinné 
rekreace a to zejména v okrajových částech ORP Holešov. Impulzem k tomu mohou být 
například nově vydané územní plány obcí. Další oblastí může být rozvoj různých forem 
cestovního ruchu (např. cykloturistiky, agroturistiky, poznávací turistiky), s cílem zachování a 
rozvoje přírodních a kulturních hodnot v území.  
V současné době se pro řadu obcí v rámci ORP velmi výrazně zlepšila dopravní dostupnost 
díky blízkosti sjezdů na dálnici D1 a D55. Stabilizovány jsou rovněž stávající zastávky na 
železniční trati č. 303 Kojetín - Val.Mezříčí. Z pohledu střednědobého může regionu výrazně 
napomoci realizace plánované dálnice D49, která zvýší dopravní dostupnost a zvýší i 
atraktivnost rozvoje výroby uvnitř SPZ Holešov. 
 
 
7. SWOT ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH OBCÍ, PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD 
 

K jednotlivým obcím v ORP Holešov byly zpracovány SWOT analýzy na základě 
vyhodnocení a analýzy území, to znamená vyhodnocení silných a slabých stránek, 
které vycházejí zevnitř obce a příležitostí a hrozeb, působící na obec z vnějšího 
okolí. 
Dále byly analyzovány problémy: 

- tzv. tvrdé, to jsou střety limitů se záměry a hodnotami  
- tzv. měkké, to jsou problémy v obcích, které jsou řešitelné územně plánovací 

dokumentací 
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Rozbor udržitelného rozvoje území obce Bořenovice 
 

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Holešov 

 

Úvod: 
Obec Bořenovice je obec, nacházející se cca 3,5 km severně od města Holešov. Počtem 
obyvatel i rozlohou se jedná o nejmenší obec v rámci ORP Holešov.  
Občanská vybavenost v obci je velmi nízká. Kromě nového multifunkčního hřiště a obecního 
úřadu se v obci další služby nenachází. Všechny hlavní služby tak pokrývá město Holešov. 
Dopravní dostupnost do okolních městských aglomerací je poměrně dobrá zajištěna 
autobusovou nebo vlastní osobní dopravou.   
 
 
 
 
Základní informace  
(Zdroj: Český statistický úřad k 31.12.2019)  

 
Název obce: Bořenovice 
Počet obyvatel: 199 
Výměra obce: 161,93 ha  
Počet částí obce: 1 
Počet katastrálních území: 1 
Typ: Obec 
Web: http://www.borenovice.cz/  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov 
Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.:  ANO   (Změna č. 1 ÚPO Bořenovice,  
                                                                                                     s účinností od 22.11.2012) 
 
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území  
(Zpracováno v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.)  

 
 
 
 
1. Horninové prostředí a geologie 
 
Ložiska nerostů: nevyskytují se. 
Dobývací prostory: nevyskytují se. 
Chráněná ložisková území: nevyskytují se. 
Stará důlní díla: nevyskytují se. 
Poddolovaná území: nevyskytují se. 
Sesuvná území: nevyskytují se. 
 
 
2. Vodní režim 
 
Záplavová území Q100: nevyskytují se. 
Ochranná pásma vodních zdrojů: nevyskytují se. 
Záměr na vybudování protipovodňové hráze: nevyskytují se. 
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ANO 
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3. Hygiena životního prostředí 
 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže: 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 
pro ochranu zdraví: ANO 
Stacionární zdroje znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Staré ekologické zátěže: nevyskytují se. 
 

Liniové zdroje znečištění: 
Dálnice nebo rychlostní silnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Silnice I.tř. jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území: nevyskytují se. 
Železnice jako zdroj hluku v zastavěném území: nevyskytují se. 
 
 
4. Ochrana přírody, krajiny a památek 
 

Ochrana přírody: 
Chráněné krajinné oblasti: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - ptačí oblasti: nevyskytují se. 
Přírodní rezervace: nevyskytují se. 
Přírodní památky: nevyskytují se. 
Památné stromy: nevyskytují se. 
Prvky ÚSES:  LBC, LBK  
 

Ochrana krajiny: 
Přírodní parky: nevyskytují se. 
Krajinné památkové zóny: nevyskytují se. 
Významné krajinné prvky negistrované: nevyskytují se. 
 

Ochrana památek: 
Památkové rezervace nebo zóny: nevyskytují se. 
Nemovité kulturní památky (zapsané): ANO 
 
 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Bilance ploch podle ČSÚ: 
Celková výměra: 161,93 ha 
Zemědělská půda celkem: 136,67 ha, což je 84.40 % z celkové výměry obce 
Orná půda: 113,70 ha, což je 83,2 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Chmelnice 0 ha,  
Vinice: 0 ha,  
Zahrady: 12,45 ha, což je 9.1 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Ovocné sady: 4,43 ha, což je 3,2 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Trvalé travní porosty: 6,08 ha, což je 4.4 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Nezemědělská půda celkem: 25,27 ha, což je 15.60 % z celkové výměry obce 
Lesní půda: 5,80 ha, což je 3,6 % z celkové výměry obce 
Vodní plochy: 1,58 ha, což je 1.0 % z celkové výměry obce 
Zastavěné plochy: 3,41 ha, což je 2,1 % z celkové výměry obce 
Ostatní plochy 14,48 ha, což je 8,9 % z celkové výměry obce 
 
Ekologická stabilita: 
Koeficient ekologické stability: 0,23  
KES do 0,3: území nestabilní - nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur  
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 
Silniční doprava: 
Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti:  ANO (sjezd D49, D55) 
Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici (ZÚR, ÚAP): NE 
Silnice I. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
Silnice II. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
 
Železniční tratě:  
Železniční trať:  NE 
Železniční stanice a zastávky: NE 
 
Technická infrastruktura: 
Vodovod: ANO 
Kanalizace: ANO 
Plynofikace: ANO (stávající obecní rozvody STL + podzemní zásobník plynu 25 m3) 
Čistírna odpadních vod: NE  (dle ÚP se předpokládá napojení na ČOV Holešov) 
Skládka: nevyskytují se 
 
 
 
7. Sociodemografické podmínky 
 
Vývoj počtu obyvatel: 
Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991)   160 
Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001)   162 
Počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence)  174 
Počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence)  178 
Počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence)  179 
Počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence)  176 
Počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence)  179 
Počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence)  174 
Počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence)  171 
Počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence)  172 
Počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence)  184 
Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, SLDB 2011)   183 
Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence)  182 
Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence)  177 
Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence)  187 
Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  178 
Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence)  190 
Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence)  189 
Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence)  194 
Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence)  199 
 
Přirozený přírůstek (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   -  1 
Saldo migrace (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):    + 6 
Předpokládaný počet obyvatel v r. 2030:   220  
(prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
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Věková struktura: 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let   (data ČSÚ k 31.12.2019):  35 17,6 % 
Počet obyvatel ve věku 14-64 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  131 65,8 % 
Počet obyvatel ve věku 65 a více (data ČSÚ k 31.12.2019):  33 16,6 % 
Věkový průměr:  41,1 roků 
Index stáří (poměr počtu dětí do věku 14 let a seniorů ve věku 65 let a více): 1,06 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 

provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 
Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 

(pro období 2016 – 2030) 
 
Lokalizace obce: 
Obec: Bořenovice 
Obec s rozšířenou působností: Holešov 
Okres: Kroměříž 
Kraj: Zlínský 
 
Vstupní údaje: 
Výchozí rok vyhodnocení: 2015 
Výchozí počet obyvatel v bytech: 178 
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 69 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 2,58 
 
Vyhodnocení potřeby bytů: 
Cílový rok vyhodnocení: 2030 
Předpokládaný počet obyvatel: 220 
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,25 % 
Vypočtený odpad bytů: 3 
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,56 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,36 
Potřeba nových bytů do cílového roku: 22 bytů 
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1200 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 260 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 3,17 ha 
 
 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 
URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 
opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 

Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na základě 
výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ. 

© Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 
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8. Bydlení 
 

Trvale obydlené byty: 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 53 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 58 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 69 
 

Prognóza bydlení do r. 2030: 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030: 22 bytů  
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 3,17 ha 
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro bydlení: 5,34 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 15 % 
Disponibilní plochy pro bydlení: 4,53 ha 
 
 
Občanská vybavenost: 
 

Mateřská školka: NE 
Základní škola: NE 
Střední škola: NE 
Zdravotní středisko: NE 
Dům s pečovatelskou službou: NE 
Hasičská zbrojnice: ANO 
 
• Územní plán  
Zastavitelné plochy občanského vybavení: 0,77 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch občanského vybavení: 0 % 
 
 
 
 
9. Rekreace a cestovní ruch 
 

Ubytovací kapacity: 
Obec bez výrazného rozvoje rekreace 
  
Rekreační a turistický potenciál: 
Architektonická stavba nebo soubor: ANO 
Historicky významná stavba nebo soubor: NE 
Významná stavební dominanta: NE 
Urbanistická hodnota: NE 
Významný vyhlídkový bod: ANO 
Místo významné události: NE 
 
• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro sport a rekreaci (agroturistika): 0,57 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci: 0 % 
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10. Hospodářské podmínky 
 
Územní podmínky: 
Brownfields: NE 
Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic: ANO (sjezd D49, D55) 
Vymezená plocha pro průmyslovou zónu: NE 
 
• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro výrobu: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu: 0 % 
 
 
 
SWOT  ANALÝZA: 
 
Výpis silných stránek  

 
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností 
Dobrá dostupnost ke sjezdu na D1, D55 
Vysoký podíl bytů ve vlastních domech  
Obec má vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb. 
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení a občanskou vybavenost 
Příznivý vývoj počtu obyvatel a index stáří 
 
Výpis slabých stránek  

 
Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Nízká úroveň koeficientu ekologické stability 
Nízká vybavenost obce vzhledem k její velikosti 
 
Výpis příležitostí  

 
Využití vymezených ploch pro OV a rekreaci k rozvoji společenství obyvatel 
Využití stávající rozvodů plynu v obci pro napojení na SLT od Holešova  
 
Výpis hrozeb  

 
Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k nízké občanské vybavenosti 
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch  
pro bydlení 
 
 
 
 
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
 
Vyváženost Hodnota 

r. 2020 
Skupina 

Příznivé životní prostředí -7,312 

3b Hospodářský rozvoj 4,703 
Soudržnost společenství obyvatel území -1,429 
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Z celkového vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek je pilíř životního prostředí 
výrazně záporný, k čemuž v rámci hodnocení přispěly zejména nízký koeficient ekologické 
stability, celkově zhoršená kvalita ovzduší a absenci ČOV. Odkanalizování v obci je 
dlouhodobě založeno na plně funkčním systému předčištění odpadních vod v jednotlivých 
rodinných domech.  
Pilíř hospodářský je v rámci hodnocení kladný. V obci je vybudována technická infrastruktura 
(elektrika, vodovod, kanalizace a plyn). Pilíř soudržnosti společenství obyvatel území je mírně 
záporný s ohledem na slabší občanskou vybavenost obce, na kolísavou věkovou strukturu 
obyvatel a nízký index stáří. Na příznivém hodnocení se podílí zejména klidné prostředí pro 
bydlení, dobrá dopravní dostupnost po silnici a dostatek disponibilních ploch pro bydlení.  
Zlepšit podmínky vyváženosti v území lze za stávajících podmínek zejména posílením pilíře 
životního prostředí, např. posílením chybějících prvků ÚSES, krajinné a doprovodné zeleně. 
Hospodářský rozvoj lze příznivě ovlivnit např. podporou ekonomických aktivit na stávající 
ploše smíšené výroby. K pozitivnímu rozvoji obce může přispět i dostatečné množství 
vymezených zastavitelných ploch pro bydlení, což se může pozitivně projevit ve změně 
struktury a nárůstu počtu obyvatel s příznivým dopadem na zvýšení daňové výtěžnosti obce. 
 
 
 
 
 
Určení problémů plynoucích ze závad a střetů v území:  

 
Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální: 
Urbanistické závady: nevyskytují se. 
Hygienické závady: nevyskytují se. 
Environmentální závady: nevyskytují se. 
 

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: 
Žádné nebyly nalezeny 
 

Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území 
Střety dopravních záměrů: nevyskytují se. 
Střety záměrů technické infrastruktury: nevyskytují se. 
Střety urbanistických záměrů:  
Zastavitelné plochy zasahují do zemědělské půdy I. třídy ochrany 
Zastavitelné plochy zasahují do zemědělské půdy II. třídy ochrany 
 
Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích  
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                       Rozbor udržitelného rozvoje území obce Holešov 
 

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Holešov 

 

Úvod: 
Holešov se nachází v severozápadní části Zlínského kraje. Územně je začleněn do okresu 
Kroměříž, v němž zaujímá strategicky významnou polohu, zejména s ohledem na výbornou 
dopravní dostupnost do okolních městských aglomerací (Kroměříž, Přerov, Bystřice p.Host a 
Zlín) a vymezenou SPZ-Holešov. Obec má kromě autobusové a vlakové dopravy velmi 
dobrou dostupnost i ke sjezdu na D1 a D55 u Hulína. Holešov je zároveň městem správním, 
plnící funkci obce s rozšířenou působností, do jejíž správy spadá celkem 19 obcí včetně 
Holešova. Samotné město tvoří celkem 6 katastrálních území: Dobrotice, Holešov, Količín, 
Tučapy, Všetuly a Žopy. Svou rozlohou i počtem obyvatel je současně i největší obcí v rámci 
celého ORP. Občanská vybavenost v obci je výborná, odpovídající dané velikosti a významu 
obce.  
 
 
Základní informace  
(Zdroj: Český statistický úřad k 31.12.2019) 

 
Název obce: Holešov 
Počet obyvatel: 11579 
Výměra obce: 3394,68 ha  
Počet katastrálních území: 6  (Dobrotice, Holešov, Količín, Tučapy, Všetuly, Žopy) 
Typ: Město 
Web: http://www.holesov.cz  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov 
Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.:  ANO (s účinností od 19.03.2016) 

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území  
(Zpracováno v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) 

 

 
1. Horninové prostředí a geologie 
 

Ložiska nerostů: ANO  (výhradní bilancované ložisko č. 305 20 0001, cihlářská hlína) 
Dobývací prostory: ANO (ŽOPY, ev.č. 70726) 
Chráněná ložisková území: ANO  (Žopy, č.ložisk.území: 05200000) 
Výhradní bilancované ložisko: ANO  (Žopy 1 - 305200001, 305200002) 
Stará důlní díla: nevyskytují se. 
Poddolovaná území: nevyskytují se.  
Sesuvná území: ANO  (na k.ú. Dobrotice, sesuv aktivní a dočasně uklidněný, mimo  
                                     zastavěné území) 
 
2. Vodní režim 
 

Záplavová území Q100: ANO (v různých částech toku Rusava) 
Ochranná pásma vodních zdrojů: ANO 
Záměr na vybudování protipovodňové hráze: NE 
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ANO (pouze k.ú. Količín a  k.ú. Tučapy) 
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3. Hygiena životního prostředí 
 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže: 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 
pro ochranu zdraví: ANO 
Stacionární zdroje znečištění ovzduší: ANO 
Staré ekologické zátěže: ANO  (na k.ú. Holešov, Količín, Všetuly a Žopy)  
 
 
 
4. Ochrana přírody, krajiny a památek 
 

Ochrana přírody: 
Chráněné krajinné oblasti: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - ptačí oblasti: nevyskytují se. 
Přírodní rezervace: nevyskytují se. 
Přírodní památky: nevyskytují se. 
Památné stromy: ANO  ( k.ú. Dobrotice, Holešov a Žopy) 
Prvky ÚSES:  NRBK, RBC, RBK, LBC, LBK  
 
Ochrana krajiny: 
Přírodní parky: ANO ( „Hostýnské vrchy“) 
Krajinné památkové zóny: nevyskytují se. 
Významné krajinné prvky (registrované): ANO („Hrubé louky“, „Hrušňový sad“) 
 
Ochrana památek: 
Památkové rezervace nebo zóny: ANO  („Městská památková zóna“) 
Nemovité kulturní památky (zapsané): ANO  (na portále JUAP-Zk  jevč. 8) 
Nemovité kulturní památky (ostatní-místního významu): ANO  (na portále JUAP-Zk  jevč. 14) 
 
 
 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 
Bilance ploch podle ČSÚ: 
Celková výměra: 3394,68 ha 
Zemědělská půda celkem: 2272,00 ha, což je 66.9 % z celkové výměry obce 
Orná půda: 1922,38 ha, což je 84.6 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Chmelnice 0 ha 
Vinice: 0 ha 
Zahrady: 159,24 ha, což je 7.0 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Ovocné sady: 16,62 ha, což je 0.7% z celkové výměry zemědělské půdy 
Trvalé travní porosty: 173,77 ha, což je 7.6 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Nezemědělská půda celkem: 1122,68 ha, což je 33.1 % z celkové výměry obce 
Lesní půda: 329,62 ha, což je 9.7 % z celkové výměry obce 
Vodní plochy: 51,85 ha, což je 1.5 % z celkové výměry obce 
Zastavěné plochy: 128,49 ha, což je 3.8 % z celkové výměry obce 
Ostatní plochy 612,72 ha, což je 18.0 % z celkové výměry obce 
 
Ekologická stabilita: 
Koeficient ekologické stability: 0,11 
KES do 0,3             území nestabilní - nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur. 
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 

Silniční doprava: 
Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti:  ANO  (D1, D55) 
Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici (ZÚR, ÚAP): ANO  (D49) 
Silnice I. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
Silnice II. Třídy:  ANO 
Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
 

Železniční tratě:  
Železniční trať:  ANO  (č. 303  Kojetín – Valašské Mezříčí) 
Železniční stanice a zastávky: ANO  (zastávky: Dobrotice, Holešov) 
 

Technická infrastruktura: 
Vodovod: ANO 
Kanalizace: ANO 
Plynofikace: ANO 
Čistírna odpadních vod: ANO  (ČOV–Všetuly) 
Skládka: nevyskytují se 
Elektrické vedení  VVN 110 kV:    ANO  (k.ú. Tučapy) 
 
 
 
7. Sociodemografické podmínky 
 

Vývoj počtu obyvatel: 
Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991)   12611 
Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, průběžná evidence) 12418 
Počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence)  12375 
Počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence)  12384 
Počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence)  12394 
Počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence)  12332 
Počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence)  12271 
Počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence)  12248 
Počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence)  12243 
Počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence)  12275 
Počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence)  12149 
Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence) 11854 
Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence) 11772 
Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence) 11726 
Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence)  11602 
Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  11638 
Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence)  11623 
Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence)  11626 
Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence)  11606 
Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence)  11579 
 
Přirozený přírůstek (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   - 18 
Saldo migrace (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):      - 9 
Předpokládaný počet obyvatel v r. 2030:   11064 
(prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
 
Předpokládaný počet obyvatel při naplnění SPZ Holešov do r. 2030:   12500 
(prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
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Věková struktura: 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let    (data ČSÚ k 31.12.2019):  1709 14,8 % 
Počet obyvatel ve věku 14-64 let  (data ČSÚ k 31.12.2019):  7265 62,7 % 
Počet obyvatel ve věku 65 a více (data ČSÚ k 31.12.2019):  2605 22,5 % 
Věkový průměr:  44,1 roků 
Index stáří (poměr počtu dětí do věku 14 let a seniorů ve věku 65 let a více): 0,66 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení bez vlivu SPZ-Holešov 
provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 
(pro období 2016 – 2030) 

 
Lokalizace obce: 
Obec: Holešov 
Obec s rozšířenou působností: Holešov 
Okres: Kroměříž 
Kraj: Zlínský 
 
Vstupní údaje: 
Výchozí rok vyhodnocení: 2015 
Výchozí počet obyvatel v bytech: 11638 
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 4621 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 2,52 
 
Vyhodnocení potřeby bytů: 
Cílový rok vyhodnocení: 2030 
Předpokládaný počet obyvatel: 11064 
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,24 % 
Vypočtený odpad bytů: 166 
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,55 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,31 
Potřeba nových bytů do cílového roku: 257 bytů 
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1200 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 240 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 27,24 ha 
 
 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 
URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 
opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 

Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na základě 
výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ. 

© Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 
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8. Bydlení 
 

Trvale obydlené byty: 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 4424 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 4482 
Trvale obydlené byty v rodinných domech (SLDB 2001): 1924 
Trvale obydlené byty v bytových domech (SLDB 2001):  2502 
 

Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 4608 
Trvale obydlené byty v rodinných domech (SLDB 2011): 2010 
Trvale obydlené byty v bytových domech (SLDB 2011):  2443 
 

 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení včetně vlivu SPZ-Holešov 
provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 
(pro období 2016 – 2030) 

 
Lokalizace obce: 
Obec: Holešov 
Obec s rozšířenou působností: Holešov 
Okres: Kroměříž 
Kraj: Zlínský 
 
Vstupní údaje: 
Výchozí rok vyhodnocení: 2015 
Výchozí počet obyvatel v bytech: 11638 
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 4621 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 2,52 
 
Vyhodnocení potřeby bytů: 
Cílový rok vyhodnocení: 2030 
Předpokládaný počet obyvatel: 12500 
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,24 % 
Vypočtený odpad bytů: 166 
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,55 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,31 
Potřeba nových bytů do cílového roku: 736 bytů 
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 960 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 190 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 62,39 ha 
 
 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 
URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 
opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 

Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na základě 
výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ. 

© Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 
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Prognóza bydlení do r. 2030 (bez vlivu SPZ-Holešov): 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030:  257 bytů  
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 27,24 ha 
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
 
Prognóza bydlení do r. 2030 (včetně vlivu SPZ-Holešov): 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030:  736 bytů  
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 62,39 ha 
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
 
 Předpokladá se, že celková potřeba 736 bytů bude rozložena v poměru 75% bytů v plochách SO a 

25% bytů v plochách BI. 

   

• Územní plán (s účinností od 19.03.2016):  
Zastavitelné plochy pro bydlení (BI): 18,33 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 11 % 
Disponibilní plochy pro bydlení (BI): 16,31 ha 
 
Zastavitelné plochy pro smíšené obytné (SO): 41,84 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro smíšené obytné: 10,5 % 
Disponibilní plochy pro smíšené obytné (SO): 37,46 ha 
 
 
 
Občanská vybavenost: 
Mateřská školka: ANO  
Základní škola: ANO  ( ZDŠ 1-9) 
Střední škola: ANO 
Zdravotní středisko: ANO 
Dům s pečovatelskou službou: ANO 
Kompletní občanská vybavenost: ANO  (Obchody a služby, Banky, Policie ČR, MěÚ Holešov 
            Finanční úřad, Katastrální úřad, Živnostenský úřad,  
            Pošta, atd.) 
• Územní plán  
Zastavitelné plochy občanského vybavení: 11,16 ha 
Míra zastavěnosti ploch občanského vybavení: 30,8 % 
Disponibilní plochy občanského vybavení: 7,72 ha 
 
 
 
 
9. Rekreace a cestovní ruch 
 

Ubytovací kapacity: 
Obec s dobrým potenciálem rozvoje rodinné rekreace 
 

Rekreační a turistický potenciál: 
Architektonická stavba nebo soubor: ANO 
Historicky významná stavba nebo soubor: NE 
Významná stavební dominanta: NE 
Urbanistická hodnota: NE 
Významný vyhlídkový bod: ANO 
Místo významné události: NE 
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Cyklotrasy: ANO 
Cyklostezky: ANO 
Koupaliště nebo aquacentra: ANO  (koupaliště, krytý bazén) 
 
• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro sport a rekreaci: 3,46 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci: 10,7 % 
Disponibilní plochy pro bydlení: 3,09 ha 
 
 
 
 
10. Hospodářské podmínky 
 

Územní podmínky: 
Brownfields: ANO  (farma Žopy) 
Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic: ANO   (D1, D55) 
Vymezená plocha pro průmyslovou zónu: ANO  (SPZ-Holešov má rozlohu 193,44 ha          
na území obce Holešov. Celková výměra SPZ činí 272 ha (včetně k.ú. Zahnašovice) 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy smíšené výroby (SP):  5,75 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu a skladování: 0,00 % 

Zastavitelné plochy pro průmyslovou výrobu a skladování (VP) bez SPZ:  10,08 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro průmyslovou výrobu a skladování: 26,22 % 
Disponibilní plochy pro výroby a skladování (VP): 7,44 ha 

Zastavitelné plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu:  0,17 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro zemědělskou a lesnickou výrobu: 0,00 % 

Zastavitelné plochy pro specifickou zemědělskou výrobu:  0,18 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro zemědělskou a lesnickou výrobu: 0,00 % 

Zastavitelné plochy výroby a skladování – průmyslová zóna (V):  193,44 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch výroby a skladování - průmyslová zóna: 0,29 % 
Disponibilní plochy pro výroby a skladování - průmyslová zóna: 192,88 ha 
 
 
 
SWOT  ANALÝZA: 
 
Výpis silných stránek  

 
Zastavěné území napojeno na kompletní IS včetně odkanalizování na ČOV - Všetuly 
Velmi dobrá dopravní dostupnost ke sjezdu na dálnici D1 a D55 
Existence významného zdroje pitné vody  
Existence železniční stanice nebo zastávky 
Vydaný územní plán podle zák.č. 183/2006 Sb. 
Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídá prognóze vývoje počtu  
obyvatel i při zohlednění SPZ-Holešov 
Rozsah občanské vybavenosti obce vzhledem k její velikosti (MŠ, ZŠ, SŠ, obchody, 
zdravotní středisko, služby, …) 
Blízkost přírodního parku „Hostýnské vrchy“ 
Existence domu s pečovatelskou službou nebo penzionu pro seniory 
Vyšší atraktivita obce vzhledem k existenci koupaliště a krytého bazénu 
Posílení území napojením na zbudovanou rozvodnu VVN 110 kV 
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Výpis slabých stránek  
 

Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění   
ovzduší vysoký podíl zdrojů znečišťování (eliminace dalších nových zdrojů  
znečišťování) 
Dlouhodobě nepříznivý vývoj počtu obyvatel a indexu stáří 
Nízká intenzita bytové výstavby 
Vyšší podíl neobydlených bytů 
Přetížení páteřní komunikace a centrální části obce silniční dopravou 
Výskyt starých ekologických zátěží v zastavěném území 
Nerealizované prvky ÚSES v krajině 
Nízká úroveň koeficientu ekologické stability 
 
 

Výpis příležitostí  
 

Podpora a rozvoj cestovního ruchu a turistiky. ( Existence významných nemovitých 
kulturních památek, kvalitní síť cyklostezek, blízkosti přírodního parku "Hostýnské 
vrchy") 
Zvýšení územního i hospodářského rozvoje obce vzhledem k blízkosti sjezdu na dálnici 
D1 a D55 
Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci stávající železniční 
tratě 
Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit 
Využití ploch brownfields pro rozvoj ekonomických aktivit 
Posílení rozvoje služeb a občanského vybavení obce s ohledem na rozvoj SPZ Holešov   
Využití vymezených ploch občanského vybavení a ploch pro sport a rekreaci k rozvoji a 
posílení společenství obyvatel 
 
 

Výpis hrozeb  
 

Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy I. třídy  
ochrany 
Dlouhodobě nepříznivá struktura obyvatel 
Nedostatečné kapacity poskytovaných sociálních služeb s ohledem na budoucí  
demografický vývoj obyvatel  
Zhoršení obytného prostředí vzhledem k existenci ploch brownfield 
Možné narušení soudržnosti společenství obyvatel s ohledem na příliv pracovních síl 
Eliminovat rizika spojená s ohrožením strategicky významného zdroje pitné vody  
(zdroj vody pro celý místní region  - cca 55.000 obyv.)  
 
 
 
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
 
Vyváženost Hodnota 

r. 2020 
Skupina 

Příznivé životní prostředí -8,839 

2c Hospodářský rozvoj 10,964 
Soudržnost společenství obyvatel území 2,092 
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Z vyhodnocení vyváženosti územních podmínek vyplývá nepříznivé hodnocení pilíře životního 
prostředí, které je výrazně ovlivněno zejména celkově zhoršenou kvalitou ovzduší, a to jak 
s ohledem na imisní limity, tak i na velké množství stacionárních znečišťovatelů ovzduší, 
výskyt starých ekologických zátěží, ploch brownfields, zvýšené zátěže silniční dopravou 
v centrální části obce. Svůj vliv má i nízký stupeň koeficientu ekologické stability krajiny, který 
je dán výrazně zemědělským charakterem území. 
Indikátory, které naopak přispívají ke kladnému hodnocení pilíře životního prostředí jsou 
blízkost přírodního parku Hostýnské vrchy, plynofikace zastavěného území a odkanalizování 
obce na centrální ČOV- Všetuly. 
Z pohledu hospodářsko-ekonomického je město Holešov obcí s rozvinutým průmyslem, 
zejména středně lehčího charakteru. Ke kladnému hodnocení pilíře přispívá velmi dobrá 
dosažitelnost ke sjezdu na dálnici D1 a D55, kompletně zbudovaná technická infrastruktura, 
vymezená městská památková zóna Holešov, potenciál napojení území na síť elektrického 
vedení VVN 110 kV, těžený dobývací prostor cihlářské hlíny a v neposlední řadě také 
rozvojová plocha výroby ve vymezené průmyslové zóně Holešov (dále jen "SPZ Holešov").  
Pilíř soudržnosti společenství obyvatel je hodnocen pozitivně, i když demografický vývoj a 
struktura obyvatel tomu zatím neodpovídá. Indikátory, které ovlivnily pozitivní hodnocení jsou 
výborná dopravní dostupnost obce ať už po silnici nebo železnici, kvalitní občanská 
vybavenost a služby, které obec poskytuje, případně i rekreační potenciál na území místních 
částí, které jsou v těsném sousedství Hostýnských vrchů.   
Územní plán Holešov vymezuje další nové rozvojové plochy občanského vybavení a to právě 
ve vztahu k nově navrženým plochám pro bydlení za předpokladu zvýšení počtu obyvatel v 
souvislosti s připravovanou SPZ Holešov. 
Důraz je proto kladen na rozvoj a podporu kvalitního bydlení, zvyšování a zkvalitňování služeb 
v oblasti občanské vybavenosti, což by se následně mohlo příznivě projevit i ve vyšší daňové 
výtěžnosti.  
Přestože zlepšování podmínek vyváženosti v území za stávajících podmínek je proces velmi 
náročný a časově zdlouhavý, lze jej v oblasti environmentálního pilíře podpořit již nyní 
například formou doplnění chybějících prvků ÚSES, výsadbou krajinné či doprovodné zeleně 
nebo snížením či eliminací stacionárních zdrojů znečištění.  
Ke zlepšení soudržnosti obyvatel může významně přispět například podpora a rozvoj rodinné 
rekreace a to zejména v okrajových částech Hostýnských vrchů, rozvoj různých forem 
cestovního ruchu (např. cykloturistiky, agroturistiky, poznávací turistiky), s cílem zachování a 
rozvoje přírodních a kulturních hodnot v území.  
V oblasti hospodářského rozvoje se daří postupně zaplňovat stávající i nově vymezené plochy 
pro výrobu, například ve Všetulích nebo Količíně. Zanedbatelné nejsou ani příležitosti v 
plochách průmyslových a zemědělských brownfields. Rozvoj výroby ve strategické 
průmyslové zóně zatím stagnuje, nicméně i zde se dá očekávat průlom a to zřejmě 
v okamžiku napojení SPZ na dálnici D49.  
SPZ Holešov je již několik let v silném očekávání všech místních obyvatel a celého blízkého 
regionu, neboť svým rozsahem se jedná o jednu z největších průmyslových zón v ČR. 
Jak SPZ Holešov, tak i vymezený koridor pro dálnici D49 budou ve svém důsledku 
představovat velký zásah do území, což významně (ať už pozitivně či negativně) ovlivní a 
změní budoucí charakter krajiny a život v tomto regionu! 
Dobrá rozhodnutí mohou zdejšímu regionu přinést dobré pracovní příležitosti, snížení 
nezaměstnanosti, zvýšení atraktivity pro bydlení, zvýšení rozvoje služeb a občanské 
vybavenosti, což může přispět k celkovému posílení hospodářského, sociálního a územního 
rozvoje obce.   
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Určení problémů plynoucích ze závad a střetů v území:  
 

Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální: 
Dopravní závady:  
Silnice II. třídy zatěžuje centrální část obce 
 
Environmentální závady: nevyskytují se. 
 
Hygienické závady:  
Brownfield zatěžuje zastavěné území 
Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území 
Stacionární zdroj znečištění zatěžuje zastavěné území 
Železniční trať zatěžuje zastavěné území 
 
Urbanistické závady:  
Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 
Zastavitelné území zasahuje do záplavového území Q100 
 
Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: 
Vzájemné střety dopravního charakteru: nevyskytují se. 
Vzájemné střety technického charakteru: nevyskytují se. 
Vzájemné střety urbanistického charakteru: nevyskytují se. 
Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území 
Střety dopravních záměrů:  
Koridor D 49 prochází záplavovým územím Q100 (k.ú. Količín) 
 
Střety záměrů technické infrastruktury: nevyskytují se. 
 
Střety urbanistických záměrů: 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy II. třídy ochrany 
Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku  (na k.ú.Žopy) 
Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
 
Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích  
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Rozbor udržitelného rozvoje území obce Horní Lapač 
 

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Holešov 

 

Úvod: 
Obec Horní Lapač se nachází v severozápadní části Zlínského kraje. Územně je začleněn 
do okresu Kroměříž, v němž se nachází cca 3,5 km JV od města Holešov a cca 12 km 
severně od města Zlín. Rozlohou i počtem obyvatel se obec řadí mezi nejmenší obce v rámci 
ORP Holešov. Obcí prochází silnice III/490, která zajišťuje hlavní dopravní dostupnost do 
okolních měst a to autobusovou nebo vlastní dopravou. Občanská vybavenost v obci je 
odpovídající její velikosti. Část služeb pokrývá obec Martinice, zbývající služby pak 
středisková obec Holešov.  
 
 
 
Základní informace  
(Zdroj: Český statistický úřad k 31.12.2019)  

 
Název obce: Horní Lapač 
Počet obyvatel: 271  
Výměra obce: 79,60 ha  
Počet částí obce: 1 
Počet katastrálních území: 1 
Typ: Obec 
Web:  http://www.hornilapac.cz/  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov 
Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.:  ANO   (s účinností od 28.11.2013) 
 
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území  
(Zpracováno v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.)  

 
 
 
 
1. Horninové prostředí a geologie 
 

Ložiska nerostů: nevyskytují se. 
Dobývací prostory: nevyskytují se. 
Chráněná ložisková území: nevyskytují se. 
Stará důlní díla: nevyskytují se. 
Poddolovaná území: nevyskytují se. 
Sesuvná území: nevyskytují se. 
 
 
 
2. Vodní režim 
 

Záplavová území Q100: nevyskytují se. 
Ochranná pásma vodních zdrojů: ANO (Holešov II.b vnější, Martinice a.s., II.b vnější) 
Záměry na vybudování protipovodňových opatření: nevyskytují se. 
Zařazení mezi zranitelné oblasti: NE 
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3. Hygiena životního prostředí 
 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže: 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 
pro ochranu zdraví: ANO 
Stacionární zdroje znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Staré ekologické zátěže: nevyskytují se. 
 

Liniové zdroje znečištění: 
Dálnice nebo rychlostní silnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Silnice I.tř. jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území: nevyskytují se. 
Železnice jako zdroj hluku v zastavěném území: nevyskytují se. 
 
 
4. Ochrana přírody, krajiny a památek 
 

Ochrana přírody: 
Chráněné krajinné oblasti: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - ptačí oblasti: nevyskytují se. 
Přírodní rezervace: nevyskytují se. 
Přírodní památky: nevyskytují se. 
Památné stromy: nevyskytují se. 
Prvky ÚSES:  RBK, LBC  
 

Ochrana krajiny: 
Přírodní parky: nevyskytují se. 
Krajinné památkové zóny: nevyskytují se. 
Významné krajinné prvky negistrované: nevyskytují se. 
 

Ochrana památek: 
Památkové rezervace nebo zóny: nevyskytují se. 
Nemovité kulturní památky (zapsané): ANO 
 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Bilance ploch podle ČSÚ k 31.12.2019: 
Celková výměra: 79,60 ha 
Zemědělská půda celkem: 66,31 ha, což je 83.30% z celkové výměry obce 
Orná půda: 53,69 ha, což je 80,97% z celkové výměry zemědělské půdy 
Chmelnice 0 ha 
Vinice: 0 ha 
Zahrady: 10,46 ha, což je 15.77% z celkové výměry zemědělské půdy 
Ovocné sady: 1,96 ha, což je 2.96% z celkové výměry zemědělské půdy 
Trvalé travní porosty: 0,19 ha, což je 0,29% z celkové výměry zemědělské půdy 
Nezemědělská půda celkem: 13,29 ha, což je 16.70% z celkové výměry obce 
Lesní pozemky: 0 ha 
Vodní plochy: 1,43 ha, což je 1.80% z celkové výměry obce 
Zastavěné plochy: 5,22 ha, což je 6.56% z celkové výměry obce 
Ostatní plochy 6,64 ha, což je 8.34% z celkové výměry obce 
 

Ekologická stabilita: 
Koeficient ekologické stability: 0,20 
KES do 0,3: území nestabilní - nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur  
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 

Silniční doprava: 
Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti:  NE 
Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici (ZÚR, ÚAP): ANO  (koridor D49) 
Silnice I. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
Silnice II. Třídy:  ANO 
Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
 

Železniční tratě:  
Železniční trať:  NE 
Železniční stanice a zastávky: NE 
 

Technická infrastruktura: 
Vodovod: ANO   (obecní, správa Vak-KM) 
Kanalizace: ANO  (Vak-KM) 
Plynofikace: ANO 
Čistírna odpadních vod: NE      (navržená plocha „TV-31“ pro obecní ČOV) 
Skládka: nevyskytují se 
 
 
 
7. Sociodemografické podmínky 
 

Vývoj počtu obyvatel: 
Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991)   214 
Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001)   242 
Počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence)  244 
Počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence)  249 
Počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence)  252 
Počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence)  248 
Počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence)  254 
Počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence)  258 
Počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence)  261 
Počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence)  261 
Počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence)  259 
Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence) 271 
Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence)  265 
Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence)  269 
Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence)  261 
Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  264 
Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence)  273 
Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence)  271 
Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence)  272 
Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence)  271 
 
Přirozený přírůstek (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   - 1 
Saldo migrace (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):    - 1 
Předpokládaný počet obyvatel v r. 2030:   290  
(prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
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Věková struktura: 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let   (data ČSÚ k 31.12.2019):  49 18,1 % 
Počet obyvatel ve věku 14-64 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  178 65,7 % 
Počet obyvatel ve věku 65 a více (data ČSÚ k 31.12.2019):  44 16,2 % 
Věkový průměr:  40,1 roků 
Index stáří (poměr počtu dětí do věku 14 let a seniorů ve věku 65 let a více): 1,11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 
provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 
(pro období 2016 – 2030) 

 
Lokalizace obce: 
Obec: Horní Lapač 
Obec s rozšířenou působností: Holešov 
Okres: Kroměříž 
Kraj: Zlínský 
 
Vstupní údaje: 
Výchozí rok vyhodnocení: 2015 
Výchozí počet obyvatel v bytech: 264 
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 81 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 3,26 
 
Vyhodnocení potřeby bytů: 
Cílový rok vyhodnocení: 2030 
Předpokládaný počet obyvatel: 290 
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,26 % 
Vypočtený odpad bytů: 3 
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,62 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,96 
Potřeba nových bytů do cílového roku: 16 bytů 
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1200 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 240 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 2,11 ha 
 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 
URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 
opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 

Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na základě 
výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ. 

© Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15
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8. Bydlení 
 

Trvale obydlené byty: 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 72 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 78 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 81 
Počet rodinných domů (SLDB 2001): 78 
Počet rodinných domů (SLDB 2011): 81 
 
Prognóza bydlení do r. 2030: 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030: 16 bytů  
(dle kalkulačka URBANKA) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 2,11 ha 
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro bydlení (BI): 4,19 ha   
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 18 % 
Disponibilní plochy pro bydlení: 3,42 ha   
 
Zastavitelné plochy smíšené obytné (SO): 0,41 ha  pro max. 2 RD 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 0 % 
Disponibilní plochy smíšené obytné: 0,41 ha  pro max. 2 RD 
 
 
Občanská vybavenost: 
Mateřská školka: NE 
Základní škola: NE 
Střední škola: NE 
Zdravotní středisko: NE 
Obecní úřad: ANO 
Hospoda: ANO    (obecní) 
Výletiště: ANO   (za obecním úřadem) 
Obchod se smíšeným zbožím: ANO   (obecní) 
Hasičská zbrojnice: ANO   (obecní) 
Čerpací stanice PHL:  ANO 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy občanského vybavení: 0,08 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch občanského vybavení: 0 % 
 
 
 
9. Rekreace a cestovní ruch 
 

Ubytovací kapacity: 
Obec bez výrazného rozvoje rekreace 
  

Rekreační a turistický potenciál: 
Architektonická stavba nebo soubor: ANO 
Historicky významná stavba nebo soubor: NE 
Významná stavební dominanta: NE 
Urbanistická hodnota: NE 
Významný vyhlídkový bod: NE 
Místo významné události: NE 
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• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro sport a rekreaci: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci: 0 % 
 
 
 
10. Hospodářské podmínky 
 

Územní podmínky: 
Brownfields: NE 
Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic: NE 
Vymezená plocha pro průmyslovou zónu: NE 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro výrobu: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu: 0 % 
 
 
 
SWOT  ANALÝZA: 
 
Výpis silných stránek 

 
Zastavěné území napojené na plyn  
Příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel 
Příznivá věková struktura obyvatelstva 
Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení překračuje prognózu vývoje počtu obyvatel 
Občanská vybavenost odpovídající velikosti obce (ostatní služby pokrývá Holešov) 
Nízký podíl neobydlených bytů  
Schválený územní plán 
 
Výpis slabých stránek  

 
Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Nízká úroveň koeficientu ekologické stability 
Zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem k absenci čistírny odpadních vod 
Zhoršení kvality obytného prostředí stávající silniční dopravou 
Obec není napojena na místní nebo vzdálenou ČOV 
 
Výpis příležitostí  

 
Zvýšení územního i hospodářského rozvoje obce vzhledem k zlepšení napojení na 
dálnici nebo rychlostní silnici 
Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel 
Silná očekávání v souvislosti s rozvojem SPZ-Holešov 
 
Výpis hrozeb  

 
Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy II. třídy 
ochrany 
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Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
 

Vyváženost Hodnota 
r. 2020 

Skupina 

Příznivé životní prostředí -10,918 

2c Hospodářský rozvoj    9,668 
Soudržnost společenství obyvatel území    4,688 

 
Pilíř životního prostředí je v obci dlouhodobě výrazně nepříznivý, což je způsobeno zejména 
nízkým koeficientem ekologické stability, absencí čističky odpadních vod, což snižuje 
celkovou kvalitu hygienického prostředí v obci. Současně s tím se celé území nachází v 
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví. Na 
území k.ú. Horní Lapač převládají kvalitní vysokobonitní půdy, které území předurčují pro jeho 
převážně zemědělské využití.  Pilíře hospodářského rozvoje a soudržnosti obyvatel jsou 
naopak kladné. Obec má vybudovanou kompletní technickou infrastrukturu, mimo ČOV, 
s příznivou strukturou obyvatel a s nízkým index stáří. Je zde velké očekávání plynoucí z 
budoucího územního i hospodářského rozvoje obce vzhledem k předpokládané dostavby 
rychlostní silnice D49 a pracovních příležitostí v SPZ-Holešov.  
Zlepšit podmínky vyváženosti v území lze za stávajících podmínek zejména posílením pilíře 
životního prostředí, např. formou doplnění chybějících prvků ÚSES, krajinné a doprovodné 
zeleně a nebo napojením na vlastní nebo vzdálenou ČOV.  
 
 
 
 
Určení problémů plynoucích ze závad a střetů v území:  

 
Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální: 
Urbanistické závady: nevyskytují se. 
Hygienické závady:  
Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území 
Environmentální závady:  
Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
 
Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: 
Žádné nebyly nalezeny 
 
Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území 
Střety dopravních záměrů: 
Koridor dálnice prochází zastavěným územím nebo v jeho blízkosti 
Střety záměrů technické infrastruktury: nevyskytují se. 
Střety urbanistických záměrů:  
Zastavitelné plochy zasahují do zemědělské půdy I. třídy ochrany 
Zastavitelné plochy zasahují do zemědělské půdy II. třídy ochrany 
 
 
 
Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích  
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Rozbor udržitelného rozvoje území obce Jankovice 
 

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Holešov 

 

Úvod: 
Obec Jankovice se nachází v severozápadní části Zlínského kraje, v podhůří Hostýnských 
hor. Územně je začleněn do okresu Kroměříž a nachází se cca 3,0 km SV od města 
Holešov a cca 6 km od obce Bystřice pod Hostýnem. Dopravní dostupnost do okolních obcí je 
velmi dobrá, zajištěna pravidelnou autobusovou i železniční dopravou. Obcí prochází silnice 
III/438. S ohledem na velikost obce a počet obyvatel je občanská vybavenost velmi nízká. 
Většinu základních služeb tak pokrývají okolní města Holešov a Bystřice pod Hostýnem.  
 
 
 
 
Základní informace  
(Zdroj: Český statistický úřad k 31.12.2019) 

 
Název obce: Jankovice 
Počet obyvatel: 401 
Výměra obce: 417,73 ha  
Počet částí obce: 1 
Počet katastrálních území: 1 
Typ: Obec 
Web: http://www.jankovice.net  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov 
Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.:  ANO   (s účinností od 29.12.2014) 
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území  
(Zpracováno v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.)  

 
 
 
 
1. Horninové prostředí a geologie 

 
Ložiska nerostů: nevyskytují se. 
Dobývací prostory: nevyskytují se. 
Chráněná ložisková území: nevyskytují se. 
Stará důlní díla: nevyskytují se. 
Poddolovaná území: nevyskytují se. 
Sesuvná území: ANO (mimo zastavěné území) 
 
 
 
2. Vodní režim 

 
Záplavová území Q100: ANO  
Ochranná pásma vodních zdrojů: nevyskytují se. 
Záměr na vybudování protipovodňové hráze: ANO 
Zařazení mezi zranitelné oblasti: NE 
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3. Hygiena životního prostředí 
 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže: 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 
pro ochranu zdraví: ANO 
Stacionární zdroje znečištění ovzduší: nevyskytují se 
Staré ekologické zátěže: ANO (lokalita na JV okraji obce) 
 
Liniové zdroje znečištění: 
Dálnice nebo rychlostní silnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Silnice I.tř. jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území: nevyskytují se. 
Železnice jako zdroj hluku v zastavěném území: nevyskytují se. 
 
 
4. Ochrana přírody, krajiny a památek 
 

Ochrana přírody: 
Chráněné krajinné oblasti: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - ptačí oblasti: nevyskytují se. 
Přírodní rezervace: nevyskytují se. 
Přírodní památky: nevyskytují se. 
Památné stromy: nevyskytují se. 
Prvky ÚSES:  NRBK, RBC, LBC, LBK  
 

Ochrana krajiny: 
Přírodní parky: ANO (blízkost PP – „Hostýnské vrchy“) 
Krajinné památkové zóny: nevyskytují se. 
Významné krajinné prvky (registrované): nevyskytují se. 
 

Ochrana památek: 
Památkové rezervace nebo zóny: nevyskytují se. 
Nemovité kulturní památky (zapsané): ANO (sousoší sv. Anny, rejst. č. ÚSKP 45503/7-5989) 
 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Bilance ploch podle ČSÚ: 
Celková výměra: 417,73 ha 
Zemědělská půda celkem: 242,19 ha, což je 58 % z celkové výměry obce 
Orná půda: 160,01 ha, což je 66.1 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Chmelnice 0 ha 
Vinice: 0 ha 
Zahrady: 19,65 ha, což je 8.1 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Ovocné sady: 0,26 ha, což je 0.1 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Trvalé travní porosty: 62,27 ha, což je 25,7 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Nezemědělská půda celkem: 175,54 ha, což je 42 % z celkové výměry obce 
Lesní půda: 86,10 ha, což je 20,6 % z celkové výměry obce 
Vodní plochy: 4,94 ha, což je 1.2 % z celkové výměry obce 
Zastavěné plochy: 6,85 ha, což je 1,6 % z celkové výměry obce 
Ostatní plochy 77,65 ha, což je 18.6 % z celkové výměry obce 
 

Ekologická stabilita: 
Koeficient ekologické stability: 0,41 
KES 0,3 – 0,7: území málo stabilní - intenzivně využívaná kulturní krajina s výrazným uplatněním 

agroindustriálních prvků 
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 

Silniční doprava 
Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti:  NE 
Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici (ZÚR, ÚAP): NE 
Silnice I. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
Silnice II. Třídy:  ANO 
Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
 

Železniční tratě:  
Železniční trať:  ANO 
Železniční stanice a zastávky: ANO 
 

Technická infrastruktura: 
Vodovod: ANO 
Kanalizace: ANO 
Plynofikace: ANO 
Čistírna odpadních vod: nevyskytují se  (předpokládá se napojení na ČOV-Všetuly) 
Skládka: nevyskytují se 
 
 
 
7. Sociodemografické podmínky 
 

Vývoj počtu obyvatel: 
Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991)   323 
Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001)   347 
Počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence)  357 
Počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence)  341 
Počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence)  333 
Počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence)  353 
Počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence)  365 
Počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence)  370 
Počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence)  378 
Počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence)  376 
Počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence)  378 
Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence)  400 
Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence)  388 
Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence)  380 
Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence)  376 
Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  367 
Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence)  377 
Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence)  384 
Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence)  385 
Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence)  401 
 
 

Přirozený přírůstek (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   - 1 
Saldo migrace (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   + 17 
Předpokládaný počet obyvatel v r. 2030:   420  
(prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
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Věková struktura: 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  59 14,7 % 
Počet obyvatel ve věku 14-64 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  274 68,3 % 
Počet obyvatel ve věku 65 a více (data ČSÚ k 31.12.2019):  68 17,0 % 
Věkový průměr:  41,6 roků 
Index stáří (poměr počtu dětí do věku 14 let a seniorů ve věku 65 let a více): 0,87 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 
provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 
(pro období 2016 – 2030) 

 
Lokalizace obce: 
Obec: Jankovice 
Obec s rozšířenou působností: Holešov 
Okres: Kroměříž 
Kraj: Zlínský 
 
Vstupní údaje: 
Výchozí rok vyhodnocení: 2015 
Výchozí počet obyvatel v bytech: 367 
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 133 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 2,76 
 
Vyhodnocení potřeby bytů: 
Cílový rok vyhodnocení: 2030 
Předpokládaný počet obyvatel: 420 
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,26 % 
Vypočtený odpad bytů: 5 
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,59 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,52 
Potřeba nových bytů do cílového roku: 32 bytů 
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1200 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 240 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 3,39 ha 
 
 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 
URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 
opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 

Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na základě 
výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ. 

© Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 
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8. Bydlení 
 

Trvale obydlené byty: 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 109 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 115 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 131 
Počet rodinných domů (SLDB 2001): 106 
Počet rodinných domů (SLDB 2011): 124 
 
Prognóza bydlení do r. 2030: 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030: 32 bytů  
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 3,39 ha 
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro bydlení: 4,62 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 10,4 % 
Disponibilní plochy pro bydlení: 4,14 ha 
Průměrná velikost pozemku pro RD vč. propojených ploch: 1200 m2 
 
 
Občanská vybavenost: 
Mateřská školka: NE 
Základní škola: NE  
Střední škola: NE 
Zdravotní středisko: NE 
 

Obecní úřad: ANO 
Hospoda: ANO 
Obchod se smíšeným zbožím: ANO 
Hasičská zbrojnice: ANO 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy občanského vybavení: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch občanského vybavení: 0% 
 
 
 
9. Rekreace a cestovní ruch 
 

Ubytovací kapacity: 
Dobré podmínky pro rozvoje rekreace 
 

Rekreační a turistický potenciál: 
Architektonická stavba nebo soubor: ANO 
Historicky významná stavba nebo soubor: NE 
Významná stavební dominanta: NE 
Urbanistická hodnota: NE 
Významný vyhlídkový bod: ANO 
Místo významné události: NE 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro sport a rekreaci: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci: 0% 
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10. Hospodářské podmínky 
 

Územní podmínky: 
Brownfields: NE 
Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic: NE 
Vymezená plocha pro průmyslovou zónu: NE 
 
Územní plán  
Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu: 0 % 
Disponibilní plochy pro výrobu: 0,00 ha 
 
 
 
 
 
SWOT  ANALÝZA: 
 
Výpis silných stránek  

 
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností 
Kvalitní dopravní napojení (silnice, železnice) 
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení  
Příznivý vývoj počtu obyvatel 
Plynofikace obce 
 
Výpis slabých stránek  

 
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění 
Zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem k absenci čistírny odpadních vod 
Nízká občanská vybavenost obce 
Horší věková struktura obyvatelstva 
Nízká úroveň koeficientu ekologické stability 
Vyhlášené záplavové území Q100 zasahuje do zastavěného území obce 
 
 
Výpis příležitostí  

 
Ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňové hráze 
Doplnit chybějící skladebné části prvků ÚSES 
Vysoká intenzita bytové výstavby 
Využití stávajících ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel 
 
 
Výpis hrozeb  

 
Stárnutí populace  
Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny s ohledem na nízkou občanskou vybavenost 
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Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
 
Vyváženost Hodnota 

r. 2020 
Skupina 

Příznivé životní prostředí -2,868 

2c Hospodářský rozvoj 3,517 
Soudržnost společenství obyvatel území 0,177 
 
 
 
K zápornému hodnocení pilíře životního prostředí přispívá zejména nízký koeficient 
ekologické stability a nerealizovaná ČOV, která snižuje i celkovou kvalitu hygienického 
prostředí. Na základě výsledků měření ČHMÚ se obec nachází v oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví.  
Pilíře hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel jsou kladné. Obec má 
vybudovanou kompletní technickou infrastrukturu (mimo ČOV), dostatek vymezených 
zastavitelných ploch pro bydlení a výbornou dopravní dostupnost po silnici i železnici.  
Obec má také velký potenciál v rozvoji a podpoře rekreačního bydlení v návaznosti na blízkost 
Přírodního parku Hostýnské vrchy. 
Prostřednictvím zastavitelnosti vymezených ploch pro bydlení lze docílit nejen nárůstu počtu 
obyvatel, ale i zvýšení hospodářského pilíře v podobě zvýšení daňové výtěžnosti obce. 
Příznivé životní prostředí lze podpořit zejména doplněním a realizací chybějících prvků ÚSES 
a podporou rekreačních aktivit. 
 
 
 
 

Určení problémů plynoucích ze závad a střetů v území:  
 

Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální: 
Urbanistické závady: nevyskytují se. 
Hygienické závady: Železniční trať zatěžuje zastavěné území 
Environmentální závady: nevyskytují se. 
 

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: 
Žádné nebyly nalezeny 
 

Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území 
Střety dopravních záměrů: nevyskytují se. 
Střety záměrů technické infrastruktury: nevyskytují se. 
Střety urbanistických záměrů: 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy II. třídy ochrany 
 
 

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích  
 

• Prověřit a uvést do souladu vymezené zastavitelné plochy s aktuálně platnou Q100  
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Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kostelec u Holešova 
 

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Holešov 

 

Úvod: 
Obec Kostelec u Holešova se nachází v severozápadní části Zlínského kraje, na pomezí 
Zlínského a Olomouckého kraje. Územně je obec začleněna do okresu Kroměříž a 
nachází se cca 7 km severně od města Holešov a cca 8,5 km jižně od města Přerov. 
Rozlohou i počtem obyvatel se obec řadí mezi první tři největší v rámci ORP Holešov. 
Dopravní dostupnost je velmi dobrá zajištěna pravidelnou autobusovou nebo vlastní 
dopravou, včetně blízkého sjezdu na D55 a D1. Občanská vybavenost je velmi dobrá (MŠ, 
ZŠ, Oú, obchody, dům pro seniory). Zbývající služby pokrývá středisková obec s rozšířenou 
působností Holešov.  
 
 
 
Základní informace  
(Zdroj: Český statistický úřad k 31.12.2019)  

 
Název obce: Kostelec u Holešova 
Počet obyvatel: 1015 
Výměra obce: 1502,66 ha  
Počet částí obce: 2 (Kostelec u Holešova, Karlovice u Holešova) 
Počet katastrálních území: 2 (Kostelec u Holešova, Karlovice u Holešova) 
Typ: Obec 
Web: http://www.kostelecuholesova.cz/  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov 
Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.:  ANO   (s účinností od 16.10.2009) 
 
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území  
(Zpracováno v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.)  

 
 
 
 
1. Horninové prostředí a geologie 
 

Ložiska nerostů: nevyskytují se. 
Dobývací prostory: nevyskytují se. 
Chráněná ložisková území: nevyskytují se.  
Stará důlní díla: nevyskytují se. 
Poddolovaná území: nevyskytují se. 
Sesuvná území: nevyskytují se. 
 
 
 
2. Vodní režim 
 

Záplavová území Q100: nevyskytují se. 
Ochranná pásma vodních zdrojů: ANO  (OPVZ  I.st. ) 
Záměr na vybudování protipovodňové hráze: NE 
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ANO 
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3. Hygiena životního prostředí 
 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže: 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 
pro ochranu zdraví: ANO 
Stacionární zdroje znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Staré ekologické zátěže: ANO (lokality Vymětalova debřa a Karlovice 2 – obě mimo  
        zastavěné území) 
Liniové zdroje znečištění: 
Dálnice nebo rychlostní silnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Silnice I.tř. jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území: nevyskytují se. 
Železnice jako zdroj hluku v zastavěném území: nevyskytují se. 
 
 
4. Ochrana přírody, krajiny a památek 
 

Ochrana přírody: 
Chráněné krajinné oblasti: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality: ANO  (Přestavlcký les) 
NATURA 2000 - ptačí oblasti: nevyskytují se. 
Přírodní rezervace: nevyskytují se. 
Přírodní památky: nevyskytují se. 
Památné stromy: ANO 
Prvky ÚSES:  NRBC, LBC, LBK  
 

Ochrana krajiny: 
Přírodní parky: nevyskytují se. 
Krajinné památkové zóny: nevyskytují se. 
Významné krajinné prvky negistrované: nevyskytují se. 
 

Ochrana památek: 
Památkové rezervace nebo zóny: nevyskytují se. 
Nemovité kulturní památky (zapsané): ANO 
 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Bilance ploch podle ČSÚ: 
Celková výměra: 1502,66 ha 
Zemědělská půda celkem: 609,06 ha, což je 40.53 % z celkové výměry obce 
Orná půda: 546,27 ha, což je 89.68% z celkové výměry zemědělské půdy 
Chmelnice 0 ha 
Vinice: 0 ha  
Zahrady: 35,74 ha, což je 5.88% z celkové výměry zemědělské půdy 
Ovocné sady: 13,81 ha, což je 2.27% z celkové výměry zemědělské půdy 
Trvalé travní porosty: 13,24 ha, což je 2.17% z celkové výměry zemědělské půdy 
Nezemědělská půda celkem: 893,71 ha, což je 59.48 % z celkové výměry obce 
Lesní půda: 827,71 ha, což je 55.08 % z celkové výměry obce 
Vodní plochy: 2,18 ha, což je 0.14 % z celkové výměry obce 
Zastavěné plochy: 14,63 ha, což je 0,97 % z celkové výměry obce 
Ostatní plochy 49,08 ha, což je 3.27 % z celkové výměry obce 
 

Ekologická stabilita: 
Koeficient ekologické stability: 1,55 
KES 0,3 – 0,7: území mírně stabilní - běžná kulturní krajina, v níž jsou technické objekty v relativním souladu  

                        s charakterem relativně přírodních prvků 
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 

Silniční doprava: 
Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti:  ANO  (D55, D1) 
Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici (ZÚR, ÚAP): NE 
Silnice I. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
Silnice II. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
 
Železniční tratě:  
Železniční trať:  NE 
Železniční stanice a zastávky: NE 
 
Technická infrastruktura: 
Vodovod: ANO 
Kanalizace: ANO 
Plynofikace: ANO 
Čistírna odpadních vod: NE   (předpoklad napojení na ČOV-Všetuly) 
Skládka: nevyskytují se 
 
 
 
7. Sociodemografické podmínky 
 

Vývoj počtu obyvatel: 
Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991)   925 
Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001)   984 
Počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence)  985 
Počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence)  971 
Počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence)  948 
Počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence)  955 
Počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence)  942 
Počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence)  947 
Počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence)  925 
Počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence)    932 
Počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence)  948 
Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence) 984 
Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence)  979 
Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence)  978 
Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence)  975 
Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  971 
Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence)  975 
Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence)  988 
Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence)  1003 
Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence)  1015 
 
Přirozený přírůstek (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   - 1 
Saldo migrace (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):    + 13 
Předpokládaný počet obyvatel v r. 2030:   1060  
(prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
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Věková struktura: 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  152 12,6% 
Počet obyvatel ve věku 14-64 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  675 67,1% 
Počet obyvatel ve věku 65 a více (data ČSÚ k 31.12.2019):  188 20,3% 
Věkový průměr:  43,3 roků 
Index stáří (poměr počtu dětí do věku 14 let a seniorů ve věku 65 let a více): 0,81 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 
provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 
(pro období 2016 – 2030) 

 
Lokalizace obce: 
Obec: Kostelec u Holešova 
Obec s rozšířenou působností: Holešov 
Okres: Kroměříž 
Kraj: Zlínský 
 
Vstupní údaje: 
Výchozí rok vyhodnocení: 2015 
Výchozí počet obyvatel v bytech: 971 
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 377 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 2,58 
 
Vyhodnocení potřeby bytů: 
Cílový rok vyhodnocení: 2030 
Předpokládaný počet obyvatel: 1100 
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,29 % 
Vypočtený odpad bytů: 16 
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,56 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,36 
Potřeba nových bytů do cílového roku: 60 bytů 
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1000 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 240 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 6,48 ha 
 
 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 
URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 
opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 

Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na základě 
výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ. 

© Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 
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8. Bydlení 
 

Trvale obydlené byty: 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 313 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 351 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 283 
Počet rodinných domů (SLDB 2001): 281 
Počet rodinných domů (SLDB 2011): 276 
 
Prognóza bydlení do r. 2030: 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030: 60 bytů  
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 6,48 ha 
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro bydlení: 14,18 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 14,0 % 
Disponibilní plochy pro bydlení: 12,18 ha 
 
 
Občanská vybavenost: 
Mateřská školka: ANO 
Základní škola: ANO (ZDŠ 1-9) 
Střední škola: NE 
Zdravotní středisko: NE  (určité dny v týdnu ordinuje praktický lékař)  
Dům seniorů: ANO  (kapacita 36 nájemních bytů)  
 

Obecní úřad: ANO 
Hospoda: ANO 
Obchod se smíšeným zbožím: ANO 
Hasičská zbrojnice: ANO 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy občanského vybavení: 0,55 ha  
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch občanského vybavení: 0 % 
 
 
 
9. Rekreace a cestovní ruch 
 

Ubytovací kapacity: 
Obec s významným potenciálem rozvoje rodinné rekreace 
  

Rekreační a turistický potenciál: 
Architektonická stavba nebo soubor: ANO 
Historicky významná stavba nebo soubor: NE 
Významná stavební dominanta: ANO 
Urbanistická hodnota: NE 
Významný vyhlídkový bod: ANO 
Místo významné události: NE 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro sport a rekreaci: 4,43 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci: 2,7 % 
Disponibilní plochy pro sport a rekreaci: 4,31 ha 
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10. Hospodářské podmínky 
 

Územní podmínky: 
Brownfields: NE 
Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic: ANO  (sjezd na D55 a D1)  
Vymezená plocha pro průmyslovou zónu: NE 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro výrobu (VD): 0,10 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu: 100 % 
Disponibilní plochy pro výrobu (VD): 0,00 ha 
 
 
 
SWOT  ANALÝZA: 
 
Výpis silných stránek 

 
Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice nebo rychlostní 
silnice 
Zastavěné území napojené na plyn 
Vysoký podíl bytů ve vlastních domech 
Existence základní školy (ZDŠ 1-9) 
Existence domu pro seniory 
Obec má vydaný územní plán podle zákona č. 183/2006 Sb.  
Dlouhodobý příznivý vývoj počtu obyvatel v obci 
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení 
Dobré podmínky pro rozvoj rodinné rekreace 
Příznivé hodnocení koeficientu ekologické stability 
 
Výpis slabých stránek  

 
Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem k absenci čistírny odpadních vod  
Nepříznivá struktura obyvatel, nepříznivý index stáří a vysoký průměrný věk 
Předimenzovanost zastavitelných ploch s ohledem na celkovou jejich potřebnost 
 
Výpis příležitostí  

 
Využití vymezených ploch pro sport a rekreaci k rozvoji společenství obyvatel 
 
Výpis hrozeb  

 
Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné 
lokality NATURA 2000  
Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení 
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro 
bydlení 
Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy I. třídy 
ochrany 
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Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
 
Vyváženost Hodnota 

r. 2020 
Skupina 

Příznivé životní prostředí -0,542 

2c Hospodářský rozvoj 4,553 
Soudržnost společenství obyvatel území 0,002 
 
Vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek je poměrně vyvážené bez výraznějších 
odchylek. Obec je hodnocena nepříznivě z hlediska životního prostředí, jinak z pohledu 
hospodářského rozvoje a soudržnosti obyvatel je hodnocení kladné.   
Hodnocení životního prostředí je mírně záporné a to zejména proto, že celé území obce se 
nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu 
zdraví a odpadní vody nejsou napojeny na obecní nebo vzdálenou ČOV, což výrazně snižuje 
celkovou kvalitu hygieny prostředí. Naopak kladné hodnocení se opírá o blízký výskyt lokality 
NATURA 2000 a příznivě je rovněž hodnocen i koeficient ekologické stability. 
Pilíř hospodářského rozvoje je hodnocen kladně s přihlédnutím k vybudované kompletní 
technické infrastruktuře (mimo ČOV), výborné dopravní dostupnost do okolních měst (Přerov, 
Kroměříž, Holešov a Zlín), včetně sjezdu na dálnici D55 a D1.    
Pilíř soudržnosti společenství obyvatel území je hodnocen mírně kladně. To je dáno 
dlouhodobým příznivým vývojem počtu obyvatel na straně jedné, ale také stále se 
nezlepšujícími parametry vývoje struktury obyvatel a indexu stáří na straně druhé. Obec má 
velmi dobrou občanskou vybavenost, odpovídající její velikosti s tím, že její služby jsou 
poskytovány i všem obcím v blízkém okolí (MŠ, ZŠ, dům s pečovatelskou službou). V obci 
narůstá vysoký podíl neobydlených bytů a aktuálně i rozvoj bytovou výstavby v obci stagnuje. 
A právě zlepšení a zatraktivnění podmínek pro rozvoj bydlení by mohlo významně přispět 
k posílení nejen soudržnosti obyvatel, ale současně i k posílení hospodářské a daňové 
výtěžnosti obce.  
 
 
 
Určení problémů plynoucích ze závad a střetů v území:  

 
Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální: 
Urbanistické závady:  
Zastavěné území k.ú. Karlovice zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
Hygienické závady: nevyskytují se. 
Environmentální závady: nevyskytují se. 
 
Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: 
Žádné nebyly nalezeny 
 
Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území 
Střety dopravních záměrů: nevyskytují se. 
Střety záměrů technické infrastruktury: nevyskytují se. 
Střety urbanistických záměrů:  
Zastavitelné plochy zasahují do zemědělské půdy I. třídy ochrany 
Zastavitelné plochy zasahují do zemědělské půdy II. třídy ochrany 
 

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích  
 

Přehodnotit rozsah zastavitelných ploch pro bydlení 
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Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kurovice 
 

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Holešov 

 

Úvod: 
Obec Kurovice se nachází v okrese Kroměříž, ve Zlínském kraji, cca 8 km JZ od obce 
Holešov a cca 16 km východně od města Kroměříž. Rozlohou a počtem obyvatel se obec 
v rámci ORP řadí mezi průměrné. Dopravní dostupnost do okolních měst je zajištěna 
autobusovou nebo vlastní dopravou. V dosahu do 10 km je i sjezd na D55 a D1.  
Občanská vybavenost v obci je nízká. Základní služby (MŠ, ZŠ 1.st.)  zajišťuje sousední obec 
Ludslavice. V obci je k dispozici pouze dětské hřiště, tenisové kurty a kulturní dům. Ostatní 
služby pokrývá převážně středisková obec Holešov. Centrem kulturního dění v obci je objekt 
kurovické tvrze, který prochází celkovou rekonstrukcí a kde se v rámci možností v průběhu 
celého roku konají různé společensko-kulturní akce.  
 
 
 
Základní informace  
(Zdroj: Český statistický úřad k 31.12.2019) 

 
Název obce: Kurovice 
Počet obyvatel: 255 
Výměra obce: 550,38 ha  
Počet částí obce: 1 
Počet katastrálních území: 1 
Typ: Obec 
Web: http://www.kurovice.cz  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov 
Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.:  ANO   (s účinností od 18.05.2016) 
 
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území 
(Zpracováno v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.)  

 
 
 
1. Horninové prostředí a geologie 

 

Ložiska nerostů: ANO (výhradní bilancované ložisko č.306640100) 
Dobývací prostory: NE 
Chráněná ložisková území: ANO 
Stará důlní díla: nevyskytují se. 
Poddolovaná území: nevyskytují se. 
Sesuvná území: nevyskytují se. 
 
 
2. Vodní režim 

 

Záplavová území Q100: nevyskytují se. 
Ochranná pásma vodních zdrojů: ANO 
Záměr na vybudování protipovodňové hráze: nevyskytuje se. 
Zařazení mezi zranitelné oblasti: NE 
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3. Hygiena životního prostředí 
 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže: 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 
pro ochranu zdraví: ANO 
Stacionární zdroje znečištění ovzduší: ANO 
Staré ekologické zátěže: ANO (lokalita Burešova skála, Kurovický les a Kurovický lom) 
 
Liniové zdroje znečištění: 
Dálnice nebo rychlostní silnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Silnice I.tř. jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území: nevyskytují se. 
Železnice jako zdroj hluku, procházející zastavěném území: nevyskytují se 
 
 
4. Ochrana přírody, krajiny a památek 
 

Ochrana přírody: 
Chráněné krajinné oblasti: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality: ANO (lokalita Kurovický lom) 
NATURA 2000 - ptačí oblasti: nevyskytují se. 
Přírodní rezervace: nevyskytují se. 
Přírodní památky: ANO (lokalita Kurovický lom) 
Památné stromy: nevyskytují se. 
Prvky ÚSES:  RBK, LBC, LBK  
 

Ochrana krajiny: 
Přírodní parky: nevyskytují se. 
Krajinné památkové zóny: nevyskytují se. 
Významné krajinné prvky negistrované: nevyskytují se. 
 

Ochrana památek: 
Památkové rezervace nebo zóny: nevyskytují se. 
Nemovité kulturní památky (zapsané): ANO 
 
 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Bilance ploch podle ČSÚ: 
Celková výměra: 550,38 ha 
Zemědělská půda celkem: 461,35 ha, což je 83.8 % z celkové výměry obce 
Orná půda: 429,33 ha, což je 93.4 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Chmelnice 0 ha, což je 0.0 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Vinice: 0 ha, což je 0.0% z celkové výměry zemědělské půdy 
Zahrady: 15,50 ha, což je 3.0 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Ovocné sady: 9,12 ha, což je 2.6 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Trvalé travní porosty: 7,40 ha, což je 0.9 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Nezemědělská půda celkem: 89,03 ha, což je 16,2 % z celkové výměry obce 
Lesní půda: 47,71 ha, což je 8,7 % z celkové výměry obce 
Vodní plochy: 3,11 ha, což je 0.6 % z celkové výměry obce 
Zastavěné plochy: 7,69 ha, což je 1,4 % z celkové výměry obce 
Ostatní plochy 30,52 ha, což je 5.5 % z celkové výměry obce 
 
Ekologická stabilita: 
Koeficient ekologické stability: 0,18  
KES do 0,3: území nestabilní - nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur  
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 
Silniční doprava: 
Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti:  ANO  (D1, D55) 
Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici (ZÚR, ÚAP): NE 
Silnice I. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
Silnice II. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
 
Železniční tratě:  
Železniční trať:  NE 
Železniční stanice a zastávky: NE 
 

Technická infrastruktura: 
Vodovod: ANO 
Kanalizace: ANO 
Plynofikace: ANO 
Čistírna odpadních vod: NE      (navržená plocha „TV-16“ pro obecní ČOV) 
Skládka: nevyskytují se 
 
 
 
7. Sociodemografické podmínky 
 
Vývoj počtu obyvatel: 
Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991)   271 
Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001)   257 
Počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence)  250 
Počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence)  248 
Počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence)  249 
Počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence)  246 
Počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence)  254 
Počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence)  255 
Počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence)  243 
Počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence)  247 
Počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence)  252 
Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence) 248 
Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence)  259 
Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence)  263 
Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence)  263 
Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  263 
Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence)  264 
Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence)  261 
Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence)  261 
Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence)  255 
 
 
Přirozený přírůstek (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   + 1 
Saldo migrace (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):     - 7 
Předpokládaný počet obyvatel v r. 2030:   270  
(prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
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Věková struktura: 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let (data ČSÚ k 31.12.2019):    38 14,9 % 
Počet obyvatel ve věku 14-64 let (data ČSÚ k 31.12.2019): 169 66,3 % 
Počet obyvatel ve věku 65 a více (data ČSÚ k 31.12.2019):    48 18,8 % 
Věkový průměr:  42,2 roků 
Index stáří (poměr počtu dětí do věku 14 let a seniorů ve věku 65 let a více): 0,79 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 
provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 
(pro období 2016 – 2030) 

 
Lokalizace obce: 
Obec: Kurovice 
Obec s rozšířenou působností: Holešov 
Okres: Kroměříž 
Kraj: Zlínský 
 
Vstupní údaje: 
Výchozí rok vyhodnocení: 2015 
Výchozí počet obyvatel v bytech: 263 
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 88 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 2,99 
 
Vyhodnocení potřeby bytů: 
Cílový rok vyhodnocení: 2030 
Předpokládaný počet obyvatel: 270  
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,25 % 
Vypočtený odpad bytů: 3 
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,59 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,72 
Potřeba nových bytů do cílového roku: 16 bytů  
 
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1440 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 290 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 2,04 ha 
 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 
URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a 
návrhy opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 
Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na 

základě výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ. 
© Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 
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8. Bydlení 
 

Trvale obydlené byty: 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 87 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 83 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 88 
Počet rodinných domů (SLDB 2001): 82 
Počet rodinných domů (SLDB 2011): 88 
Počet dokončených bytů za období 2016-2020 (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):  5 
 
 

Prognóza bydlení do r. 2030: 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030: 16 bytů  
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 2,04 ha 
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro bydlení: 2,29 ha pro 11 bytů 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 12,2 % 
Disponibilní plochy pro bydlení: 2,01 ha 
 
Zastavitelné plochy smíšené obytné: 0,58 ha  pro 4 byty 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 0 % 
Disponibilní plochy smíšené obytné: 0,58 ha  pro max. 2 RD 
 
 
Občanská vybavenost: 
Mateřská školka: NE 
Základní škola: NE 
Střední škola: NE 
Zdravotní středisko: NE 
Obecní úřad: ANO 
Hospoda: ANO    (soukromá) 
Výletiště: ANO   (za obecním úřadem) 
Obchod se smíšeným zbožím: ANO   (provozuje obec) 
Hasičská zbrojnice: ANO   (sbor dobrovolných hasičů) 
 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy občanského vybavení (OK): 1,17 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch občanského vybavení: 100 % 
 
 
 
9. Rekreace a cestovní ruch 
 

Ubytovací kapacity: 
Obec s nižším potenciálem rozvoje rodinné rekreace 
 

Rekreační a turistický potenciál: 
Architektonická stavba nebo soubor: ANO 
Historicky významná stavba nebo soubor: NE 
Významná stavební dominanta: ANO 
Urbanistická hodnota: NE 
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Významný vyhlídkový bod: ANO 
Místo významné události: NE 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro sport a rekreaci (OS): 2,07 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci: 0 % 
 
 
 
 
10. Hospodářské podmínky 
 

Územní podmínky: 
Brownfields: NE 
Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic: ANO 
Vymezená plocha pro průmyslovou zónu: NE 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0.00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu: 0 % 
 
 
 
SWOT  ANALÝZA: 
 
Výpis silných stránek  

 
Dobré dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice nebo rychlostní silnice 
Zastavěné území napojené na plyn 
Vysoký podíl bytů ve vlastních domech 
Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu obyvatel 
 
Výpis slabých stránek  

 
Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Nízká úroveň koeficientu ekologické stability 
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší 
Zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem k absenci čistírny odpadních vod 
Nízká občanská vybavenost obce vzhledem k její velikosti 
 
Výpis příležitostí  

 
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností nemovitých kulturních památek 
 
Výpis hrozeb  

 
Výskyt starých ekologických zátěží 
Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné 
lokality NATURA 2000 
Omezení kvality bydlení vzhledem k nízké občanské vybavenosti 
Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy I. třídy 
ochrany 
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Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
 
Vyváženost Hodnota 

r. 2020 
Skupina 

Příznivé životní prostředí -10,478 

3b Hospodářský rozvoj 5,383 
Soudržnost společenství obyvatel území -0,638 
 
Z pohledu vyhodnocení vyváženosti územních podmínek je obec hodnocena spíše 
podprůměrně. To je dáno zejména nepříznivými podmínkami životního prostředí, které je 
ovlivněno zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví, 
výskytem stacionárního zdroje znečištění ovzduší, nízkou hodnotou koeficientu ekologické 
stability a absencí čističky odpadních vod. Pilíř hospodářského rozvoje je jako jediný kladný. 
Obec má vybudovanou kompletní technickou infrastrukturu, chybí pouze napojení na vlastní 
nebo vzdálenou ČOV. Zastavěné území je napojené na plyn. Dopravní dostupnost do 
okolních městských aglomerací je výborná a to včetně blízkosti sjezdu na dálnici D1 a D55.   
Pilíř soudržnosti společenství obyvatel je hodnocen dlouhodobě lehce v záporných číslech, a 
to i přesto, že obec má vytvořeny poměrně dobré podmínky pro klidné bydlení a společenské 
aktivity mají stoupající tendenci. Důvodem je především nízká občanská vybavenost (absence 
MŠ) a nepříznivá věková struktura obyvatel s nízkým indexem stáří a vysokým průměrným 
věkem obyvatel obce, což se odráží v nepříznivém vývoji celkového přírůstku a zvýšené 
migraci obyvatel.  
Zlepšit podmínky vyváženosti v území, za stávajících podmínek, lze například napojením 
odpadních vod na obecní ČOV, nebo realizací chybějících prvků ÚSES či krajinné zeleně.  
Z hlediska soudržnosti obyvatel může v nejbližších letech přispět nově budované Centrum 
ekologické výchovy v Kurovickém lomu a kulturně-společenské akce, které pravidelně 
probíhají na kurovické tvrzi v centru obce. Ke zvýšení zaměstnanosti může případně pomoci 
zbudování D49 a její napojení na SPZ-Holešov, která je  v silném očekávání. 
 
 

Určení problémů plynoucích ze závad a střetů v území:  
 

Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální: 
Urbanistické závady: 
 Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
Hygienické závady: nevyskytují se. 
Environmentální závady: nevyskytují se. 
 
Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: 
Žádné nebyly nalezeny 
 
Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území 
Střety dopravních záměrů: nevyskytují se. 
Střety záměrů technické infrastruktury: nevyskytují se. 
Střety urbanistických záměrů:  
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy II. třídy ochrany 
Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
 
 
Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích  
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Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lechotice 
 

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Holešov 

 

Úvod: 
Obec Lechotice je malá obec, místního významu, nacházející se  cca 7 km jižně od města 
Holešov a cca 8 km severně od města Zlína. Co do rozlohy i počtu obyvatel se řadí mezi 
průměrné obce v rámci ORP Holešov. Dopravní dostupnost do okolních obcí je dobrá, 
zajištěna autobusovou nebo vlastní dopravou. Občanská vybavenost v obci je dobrá a  
odpovídá její velikosti (MŠ, Oú, obchod, multifunkční dům, rekondiční centrum). Část služeb 
pokrývá obec Mysločovice, zbývající služby pak spádová obec Holešov.  
 
 
 
Základní informace  
(Zdroj: Český statistický úřad k 31.12.2019)  

 
Název obce: Lechotice 
Počet obyvatel: 409 
Výměra obce: 492,88 ha  
Počet částí obce: 1 
Počet katastrálních území: 1 
Typ: Obec 
Web: http://www.lechotice.cz  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov 
Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.:  ANO   (s účinností od 05.08.2014) 
 
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území  
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)  

 
 
 
 
1. Horninové prostředí a geologie 
 

Ložiska nerostů: ANO 
Dobývací prostory: nevyskytují se. 
Chráněná ložisková území: ANO  
Stará důlní díla: nevyskytují se. 
Poddolovaná území: nevyskytují se. 
Sesuvná území: ANO  (na jižním okraji k.ú. Lechotice, při hranici s k.ú. Racková) 
 
 
2. Vodní režim 
 

Záplavová území Q100: nevyskytují se. 
Ochranná pásma vodních zdrojů: ANO  ( Farma Lechotice, I.st., II.a, II.b ) 
Záměr na vybudování protipovodňové hráze: ANO 
Zařazení mezi zranitelné oblasti: NE 
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3. Hygiena životního prostředí 
 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže: 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 
pro ochranu zdraví: ANO 
Stacionární zdroje znečištění ovzduší: ANO 
Staré ekologické zátěže: ANO (lokality Hrabí a Bývalý lom – obě mimo zastavěné území) 
 

Liniové zdroje znečištění: 
Dálnice nebo rychlostní silnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Silnice I.tř. jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území: nevyskytují se. 
Železnice jako zdroj hluku v zastavěném území: nevyskytují se. 
 
 
4. Ochrana přírody, krajiny a památek 
 

Ochrana přírody: 
Chráněné krajinné oblasti: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - ptačí oblasti: nevyskytují se. 
Přírodní rezervace: nevyskytují se. 
Přírodní památky: nevyskytují se. 
Památné stromy: nevyskytují se. 
Prvky ÚSES:  RBK, LBC, LBK  
 

Ochrana krajiny: 
Přírodní parky: nevyskytují se. 
Krajinné památkové zóny: nevyskytují se. 
Významné krajinné prvky (registrované): nevyskytují se. 
 

Ochrana památek: 
Památkové rezervace nebo zóny: nevyskytují se. 
Nemovité kulturní památky (zapsané): nevyskytují se. 
 
 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Bilance ploch podle ČSÚ k 31.12.2019: 
Celková výměra: 492,88 ha 
Zemědělská půda celkem: 405,65 ha, což je 82.30 % z celkové výměry obce 
Orná půda: 378,40 ha, což je 93.29% z celkové výměry zemědělské půdy 
Chmelnice 0 ha 
Vinice: 0 ha 
Zahrady: 11,34 ha, což je 2.79% z celkové výměry zemědělské půdy 
Ovocné sady: 0 ha 
Trvalé travní porosty: 15,90 ha, což je 3.92% z celkové výměry zemědělské půdy 
Nezemědělská půda celkem: 87,24 ha, což je 17.70 % z celkové výměry obce 
Lesní půda: 25,24 ha, což je 5.12 % z celkové výměry obce 
Vodní plochy: 6,62 ha, což je 1.34 % z celkové výměry obce 
Zastavěné plochy: 8,16 ha, což je 1.66 % z celkové výměry obce 
Ostatní plochy 47,22 ha, což je 9.58 % z celkové výměry obce 
 
Ekologická stabilita: 
Koeficient ekologické stability: 0,14 
KES do 0,3: území nestabilní - nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur  
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 

Silniční doprava: 
Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti:  NE 
Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici (ZÚR, ÚAP): NE 
Silnice I. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
Silnice II. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
 

Železniční tratě:  
Železniční trať:  NE 
Železniční stanice a zastávky: NE 
 

Technická infrastruktura: 
Vodovod: ANO 
Kanalizace: ANO 
Plynofikace: ANO 
Čistírna odpadních vod: NE 
Skládka: nevyskytují se 
 
 
 
 
7. Sociodemografické podmínky 
 

Vývoj počtu obyvatel: 
Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991)   362 
Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001)   385 
Počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence)  394 
Počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence)  394 
Počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence)  402 
Počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence)  400 
Počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence)  398 
Počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence)  396 
Počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence)  397 
Počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence)    419 
Počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence)  422 
Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence)  426 
Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence)  438 
Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence)  441 
Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence)  433 
Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  424 
Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence)  424 
Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence)  417 
Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence)  423 
Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence)  409 
 
Přirozený přírůstek (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   - 5 
Saldo migrace (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):    - 9 
Předpokládaný počet obyvatel v r. 2030:   430  
(prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
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Věková struktura: 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let   (data ČSÚ k 31.12.2019):  73 17,8 % 
Počet obyvatel ve věku 14-64 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  272 66,6 % 
Počet obyvatel ve věku 65 a více (data ČSÚ k 31.12.2019):  64 15,6 % 
Věkový průměr:  40,5 roků 
Index stáří (poměr počtu dětí do věku 14 let a seniorů ve věku 65 let a více): 1,14 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 
provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 
(pro období 2016 – 2030) 

 
Lokalizace obce: 
Obec: Lechotice 

Obec s rozšířenou působností: Holešov 

Okres: Kroměříž 

Kraj: Zlínský 

 

Vstupní údaje: 

Výchozí rok vyhodnocení: 2015 

Výchozí počet obyvatel v bytech: 424 

Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 138 

Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 3,07 

 

Vyhodnocení potřeby bytů: 

Cílový rok vyhodnocení: 2030 

Předpokládaný počet obyvatel: 430 

Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,27 % 

Vypočtený odpad bytů: 6 

Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,61 % 

Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,79 

Potřeba nových bytů do cílového roku: 27 bytů 

 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 

Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 

Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 

Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1200 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 240 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 

Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 2,86 ha 

 

 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 
URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 
opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 

Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na základě 
výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ.
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8. Bydlení 
 

Trvale obydlené byty: 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 124 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 122 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 138 
Počet rodinných domů (SLDB 2001): 98 
Počet rodinných domů (SLDB 2011): 109 
 
 

Prognóza bydlení do r. 2030: 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030: 27 bytů  
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 2,86 ha 
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro bydlení (BI): 0,71 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 76 % 
Disponibilní plochy pro bydlení: 0,17 ha 
 
Zastavitelné plochy smíšená obytná (SO): 3,17 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch smíšených obytných: 85 % 
Disponibilní plochy smíšené obytné: 0,48 ha 
 
 
Občanská vybavenost: 
Mateřská školka: ANO 
Základní škola: NE 
Střední škola: NE 
Zdravotní středisko: NE 
 

Obecní úřad: ANO 
Hospoda: ANO  
Kulturní dům:  ANO  (Multifunkční dům ) 
Rekondiční centrum:  ANO 
Výletiště: ANO   (v severní části obce) 
Sportovní střelnice: ANO   (v jižní části obce) 
Obchod se smíšeným zbožím: ANO 
Hasičská zbrojnice: ANO   (sbor dobrovolných hasičů) 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy občanského vybavení: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch občanského vybavení: 0 % 
 
 
9. Rekreace a cestovní ruch 
 

Ubytovací kapacity: 
Obec s potenciálem rozvoje druhého bydlení vhodných pro rodinnou rekreaci 
  
Rekreační a turistický potenciál: 
Architektonická stavba nebo soubor: ANO 
Historicky významná stavba nebo soubor: NE 
Významná stavební dominanta: NE 
Urbanistická hodnota: NE 
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Významný vyhlídkový bod: ANO 
Místo významné události: NE 
 
• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro sport a rekreaci: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci: 0 % 
 
 
 
10. Hospodářské podmínky 
 

Územní podmínky: 
Brownfields: NE 
Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic: NE 
Vymezená plocha pro průmyslovou zónu: NE 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro výrobu: 0,52 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu: 10 % 
Disponibilní plochy smíšené obytné: 0,46 ha 
 
 
 
SWOT  ANALÝZA: 
 
Výpis silných stránek  

 Zastavěné území napojené na plyn 
Příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel 
Příznivá věková struktura obyvatelstva, nízký index stáří 
Vysoký podíl bytů ve vlastních domech 
Vydaný územní plán  
Vysoká intenzita bytové výstavby  
Občanská vybavenost odpovídající velikosti obce 
 
Výpis slabých stránek  

 
Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárního zdroje znečištění 
ovzduší 
Nízká úroveň koeficientu ekologické stability 
Zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem k absenci čistírny odpadních vod 
Vysoký podíl neobydlených bytů 
 
Výpis příležitostí  

 
Rozvoj služeb zaměřených pro mladé rodiny a seniory 
Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel 
Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit 
 
Výpis hrozeb  

 
Nedostatek dalších zastavitelných ploch pro bydlení 
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Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
 
Vyváženost Hodnota 

r. 2020 
Skupina 

Příznivé životní prostředí -6,784 

2c Hospodářský rozvoj 3,308 
Soudržnost společenství obyvatel území 0,947 
 
Z vyhodnocení vyváženosti územních podmínek je pilíř životního prostředí výrazně nepříznivý, 
ovlivněn zejména zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví, 
výskytem stacionárního zdroje znečištění ovzduší, nízkou hodnotou koeficientu ekologické 
stability a absencí čističky odpadních vod. Na k.ú. Lechotice se mimo zastavěné území 
nachází dvě staré ekologické zátěže. 
Oproti tomu pilíře hospodářského rozvoje a soudržnosti obyvatel jsou dle sady kritérií 
vyhodnoceny naopak velmi příznivě. Je to dáno zejména vybudovanou kompletní technickou 
infrastrukturu, klidným prostředím pro bydlení, odpovídající občanskou vybaveností, příznivou 
věkovou strukturou obyvatel, vysokým indexem stáří a dostatečným počtem disponibilních 
ploch pro bydlení, které jsou aktuálně zastavovány RD.   
Zlepšit podmínky vyváženosti v území, za stávajících podmínek, lze zejména posílením pilíře 
životního prostředí, např. formou realizací chybějících prvků ÚSES, krajinné či doprovodné 
zeleně, případně napojením odpadních vod na vlastní nebo vzdálenou ČOV.  
 
 
 
 
Určení problémů plynoucích ze závad a střetů v území:  

 
Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální: 
Urbanistické závady:  
Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
Hygienické závady: nevyskytují se. 
Environmentální závady: nevyskytují se. 
 
 
Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: 
Žádné nebyly nalezeny 
 
Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území 
Střety dopravních záměrů: nevyskytují se. 
Střety záměrů technické infrastruktury: nevyskytují se. 
Střety urbanistických záměrů:  
Zastavitelné plochy zasahují do zemědělské půdy II. třídy ochrany 
 
 
 
Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích  
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Rozbor udržitelného rozvoje území obce Ludslavice 
 

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Holešov            

 

Úvod: 
Obec Ludslavice se nachází v okrese Kroměříž, ve Zlínském kraji, cca 3 km JZ od obce 
Holešov a cca 14 km východně od města Kroměříž. Rozlohou i počtem obyvatel se obec řadí 
mezi průměrné v rámci ORP Holešov. Územně je obec začleněna do správního obvodu 
ORP Holešov. Dopravní dostupnost do okolních měst je zajištěna autobusovou nebo vlastní 
dopravou. Dostupný je rovněž sjezd na D55 a D1. Občanská vybavenost v obci je 
odpovídající její velikosti (MŠ, ZŠ 1-5). Ostatní služby pokrývá převážně středisková obec 
Holešov.  

 

Základní informace  
(Zdroj: Český statistický úřad k 31.12.2019) 

 
Název obce: Ludslavice 
Počet obyvatel: 495 
Výměra obce: 585,06 ha  
Počet částí obce: 1  
Počet katastrálních území: 1 
Typ: Obec 
Web: http://www.ludslavice.cz  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov 
Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.: ANO  ( s účinností od 16.12.2011) 
 
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území  
(Zpracováno v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.)  

 
 
 
 
1. Horninové prostředí a geologie 

 

Ložiska nerostů: nevyskytují se. 
Dobývací prostory: nevyskytují se. 
Chráněná ložisková území: nevyskytují se.  
Stará důlní díla: nevyskytují se. 
Poddolovaná území: nevyskytují se. 
Sesuvná území: nevyskytují se. 
 
 
 
2. Vodní režim 
 

Záplavová území Q100: nevyskytují se. 
Ochranná pásma vodních zdrojů: ANO 
Záměr na vybudování protipovodňové hráze: NE 
Zařazení mezi zranitelné oblasti: NE 
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3. Hygiena životního prostředí 
 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže: 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 
pro ochranu zdraví: ANO 
Stacionární zdroje znečištění ovzduší: ANO 
Staré ekologické zátěže: ANO (lokality Kameňák a  STS Divize 4) 
 
Liniové zdroje znečištění: 
Dálnice nebo rychlostní silnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Silnice I.tř. jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území: nevyskytují se. 
Železnice jako zdroj hluku, procházející zastavěném území: nevyskytují se 
 
 
4. Ochrana přírody, krajiny a památek 
 

Ochrana přírody: 
Chráněné krajinné oblasti: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - ptačí oblasti: nevyskytují se. 
Přírodní rezervace: nevyskytují se. 
Přírodní památky: nevyskytují se. 
Památné stromy: nevyskytují se. 
Prvky ÚSES:  RBC, RBK, LBC, LBK  
 
Ochrana krajiny: 
Přírodní parky: nevyskytují se. 
Krajinné památkové zóny: nevyskytují se. 
Významné krajinné prvky negistrované: nevyskytují se. 
 
Ochrana památek: 
Památkové rezervace nebo zóny: nevyskytují se. 
Nemovité kulturní památky (zapsané): nevyskytují se. 
 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Bilance ploch podle ČSÚ: 
Celková výměra: 585,06 ha 
Zemědělská půda celkem: 523,47 ha, což je 89.5 % z celkové výměry obce 
Orná půda: 486,64 ha, což je 93.9% z celkové výměry zemědělské půdy 
Chmelnice 0 ha 
Vinice: 0 ha 
Zahrady: 14,80 ha, což je 2.5% z celkové výměry zemědělské půdy 
Ovocné sady: 6,28 ha, což je 1.2% z celkové výměry zemědělské půdy 
Trvalé travní porosty: 15,75 ha, což je 2.4% z celkové výměry zemědělské půdy 
Nezemědělská půda celkem: 61,59 ha, což je 10,5 % z celkové výměry obce 
Lesní půda: 14,59 ha, což je 2.5 % z celkové výměry obce 
Vodní plochy: 3,96 ha, což je 0.7 % z celkové výměry obce 
Zastavěné plochy: 10,68 ha, což je 1.8 % z celkové výměry obce 
Ostatní plochy 32,37 ha, což je 5,5 % z celkové výměry obce 
 

Ekologická stabilita: 
Koeficient ekologické stability: 0,10 
Krajinný typ A - krajina zcela přeměněná člověkem 

KES do 0,3             území nestabilní - nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur. 
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 

Silniční doprava: 
Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti:  ANO  (D1, D55) 
Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici (ZÚR, ÚAP): NE 
Silnice I. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
Silnice II. Třídy:  ANO 
Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
 
Železniční tratě:  
Železniční trať:  NE 
Železniční stanice a zastávky: NE 
 
Technická infrastruktura: 
Vodovod: ANO  (obecní) 
Kanalizace: ANO  (obecní) 
Plynofikace: ANO  (obecní) 
Čistírna odpadních vod: NE      (navržená plocha „TV-14“ pro obecní ČOV) 
Skládka: nevyskytují se 
 
 
 
7. Sociodemografické podmínky 
 
Vývoj počtu obyvatel: 
Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991)   507 
Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001)   492 
Počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence)  476 
Počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence)  465 
Počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence)  464 
Počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence)  474 
Počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence)  469 
Počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence)  470 
Počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence)  453 
Počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence)    469 
Počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence)  456 
Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence)  479 
Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence)  487 
Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence)  487 
Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence)  488 
Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  496 
Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence)  494 
Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence)  493 
Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence)  490 
Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence)  495 
 
Přirozený přírůstek (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):    - 1 
Saldo migrace (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):    + 6 
Předpokládaný počet obyvatel v r. 2030:   520  
(prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
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Věková struktura: 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let (data ČSÚ k 31.12.2019):    94 15,3% 
Počet obyvatel ve věku 14-64 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  302 66,6% 
Počet obyvatel ve věku 65 a více (data ČSÚ k 31.12.2019):    99 18,1% 
Věkový průměr:  41,8 roků 
Index stáří (poměr počtu dětí do věku 14 let a seniorů ve věku 65 let a více): 0,95 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 
provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 
(pro období 2016 – 2030) 

 
Obec: Ludslavice 
Obec s rozšířenou působností: Holešov 
Okres: Kroměříž 
Kraj: Zlínský 
 
Vstupní údaje: 
Výchozí rok vyhodnocení: 2015 
Výchozí počet obyvatel v bytech: 496 
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 181 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 2,74 
 
Vyhodnocení potřeby bytů: 
Cílový rok vyhodnocení: 2030 
Předpokládaný počet obyvatel: 540 
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,25 % 
Vypočtený odpad bytů: 7 
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,57 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,51 
Potřeba nových bytů do cílového roku: 21 bytů 
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1200 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 240 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 2,53 ha 
 
 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 
URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 
opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 

Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na základě 
výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ. 

© Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 základě 
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8. Bydlení 
 

Trvale obydlené byty: 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 164 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 175 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 179 
Počet rodinných domů (SLDB 2001): 158 
Počet rodinných domů (SLDB 2011): 161 
 
 

Prognóza bydlení do r. 2030: 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030: 21 bytů  
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 2,53 ha 
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
 
• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro bydlení: 8,74 ha  pro 60 bytů 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 3,5 % 
Disponibilní plochy pro bydlení: 8,43 ha 
 
Zastavitelné plochy smíšené obytné: 0,75 ha  pro 10 bytů 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 0 % 
Disponibilní plochy smíšené obytné: 0,75 ha 
 
 
Občanská vybavenost: 
Mateřská školka: ANO 
Základní škola: ANO (ZDŠ 1-5) 
Střední škola: NE 
Zdravotní středisko: NE 
Obecní úřad: ANO 
Hospoda: ANO    (soukr.) 
Obchod se smíšeným zbožím: ANO   (COOP Družstvo) 
Hasičská zbrojnice: ANO   (sbor dobrovolných hasičů) 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy občanského vybavení: 0,00 ha  
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch občanského vybavení: 0 % 
 
 
9. Rekreace a cestovní ruch 
 

Ubytovací kapacity: 
Obec s částečným rozvojem rodinné rekreace 
  

Rekreační a turistický potenciál: 
Architektonická stavba nebo soubor: ANO 
Historicky významná stavba nebo soubor: NE 
Významná stavební dominanta: NE 
Urbanistická hodnota: NE 
Významný vyhlídkový bod: ANO 
Místo významné události: NE 
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Územní plán  
Zastavitelné plochy pro sport a rekreaci: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci: 0 % 
 
 
 
10. Hospodářské podmínky 
 

Územní podmínky: 
Brownfields: ANO  (lokalita Hnojiště Ludslavice) 
Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic: ANO 
Vymezená plocha pro průmyslovou zónu: NE 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro výrobu: 1,73 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu: 0 % 
 
 
 
SWOT  ANALÝZA: 
 
Výpis silných stránek 

 
Dobré dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice nebo rychlostní silnice 
Zastavěné území napojené na plyn 
Vysoký podíl bytů ve vlastních domech 
Existence mateřské a základní školy 
Pozitivní vývoj v počtu obyvatel 
Obec má vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb. 
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení a výrobu 
 
Výpis slabých stránek  

 
Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší 
Zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem k absenci čistírny odpadních vod 
Nízká úroveň koeficientu ekologické stability 
 
Výpis příležitostí  

 
Rozvoj služeb zaměřených na seniory 
Využití ploch brownfields pro rozvoj ekonomických aktivit 
Zvýšení územního i hospodářského rozvoje obce vzhledem k dostupnosti na dálnici 
nebo rychlostní silnici 
 

 
Výpis hrozeb  

 
Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých 
ekologických zátěží 
Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy I. třídy 
ochrany 
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro 
bydlení 
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Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
 
Vyváženost Hodnota 

r. 2020 
Skupina 

Příznivé životní prostředí -9,634 

2c Hospodářský rozvoj 6,124 
Soudržnost společenství obyvatel území 0,270 
 
Výrazně negativní hodnocení pilíře životního prostředí je ovlivněno zejména výskytem 
stacionárních zdrojů znečištění ovzduší v centrální části obce, celé území obce spadá do 
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví, nízkou 
hodnotou koeficientu ekologické stability a v neposlední řadě také absencí ČOV, což snižuje 
celkovou kvalitu hygieny prostředí. Pilíř hospodářský je hodnocen kladně, což je dáno 
zejména výhodnou polohou obce, dobrou dopravní dostupností do okolních městských 
aglomerací (Otrokovice, Holešov, Kroměříž, Zlín), včetně blízkosti sjezdu na D1 a D55. 
Pilíř soudržnosti obyvatel je kladný. V obci je kvalitní občanská vybavenost odpovídající 
velikosti obce (MŠ, ZDŠ 1-5, sportovní areál a další). Obec své služby poskytuje i dalším 
obcím ze svého okolí. Počet obyvatel v obci mírně roste, nicméně koeficient indexu stáří je 
stále nepříznivý. Současně platný územní plán má vymezeno dostatek návrhových ploch pro 
bydlení, ale jejich zastavitelnost probíhá velmi zvolna. Nesoulad mezi přiměřeným rozsahem 
návrhových ploch pro bydlení a jejich skutečnou potřebou pro zabezpečení rozvoje obce, 
včetně všech dalších vlivů, se může v budoucnu promítnout do problémů v soudržnosti 
obyvatel a v kvalitě životního prostředí. 
Nicméně zlepšit podmínky vyváženosti v území, za stávajících podmínek, lze například 
napojením odpadních vod na ČOV, případně formou realizace chybějících prvků ÚSES, 
krajinné či doprovodné zeleně, protipovodňových a protierozních opatření. K rozvoji obce 
mohu přispět i případné nové pracovní příležitostí s rozvojem SPZ-Holešov.  
 
 
Určení problémů plynoucích ze závad a střetů v území:  

 
Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální: 
Urbanistické závady:  
Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
Hygienické závady:  
Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území 
Stacionární zdroj znečištění zatěžuje zastavěné území 
Environmentální závady: nevyskytují se. 
 
Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: 
Žádné nebyly nalezeny 
 
Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území 
Střety dopravních záměrů: nevyskytují se. 
Střety záměrů technické infrastruktury: nevyskytují se. 
Střety urbanistických záměrů:  
Zastavitelné plochy zasahují do zemědělské půdy I. třídy ochrany 
Zastavitelné plochy zasahují do zemědělské půdy II. třídy ochrany 
Zastavitelné plochy zasahují do ochranného pásma vodního zdroje 
 
 
Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích  
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Rozbor udržitelného rozvoje území obce Martinice 
 

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Holešov 

 

 
Úvod: 
Obec Martinice je obec, která se nachází v severozápadní části Zlínského kraje. Územně 
je začleněna do okresu Kroměříž, v němž se nachází cca 2 km jižně od města Holešov a 
cca 12 km severně od krajského města Zlína. Rozlohou i počtem obyvatel se obec řadí mezi 
průměrné obce v rámci ORP Holešov. Obcí prochází silnice II/490, která zajišťuje hlavní 
dopravní dostupnost do okolních obcí a to autobusovou nebo vlastní dopravou. Obec je 
rovněž s okolními obcemi velmi dobře propojena stávajícími cyklostezkami a cyklotrasami. 
Občanská vybavenost v obci je dobrá, odpovídající její velikosti (Oú, MŠ, ZŠ-1st., obchod).   
Zbývající služby pokrývá zejména středisková obec Holešov.  
 
 
 
Základní informace  
(Zdroj: Český statistický úřad k 31.12.2019)  

 
Název obce: Martinice 
Počet obyvatel: 796 
Výměra obce: 476,10 ha  
Počet částí obce: 1  
Počet katastrálních území: 1 
Typ: Obec 
Web: http://www.martinice.cz  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov 
Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.:  ANO   (s účinností od 8.9.2009) 
 
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území  
(Zpracováno v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.)  

 
 
 
1. Horninové prostředí a geologie 
 

Ložiska nerostů: nevyskytují se. 
Dobývací prostory: nevyskytují se. 
Chráněná ložisková území: nevyskytují se.  
Stará důlní díla: nevyskytují se. 
Poddolovaná území: nevyskytují se. 
Sesuvná území: nevyskytují se. 
 
 
2. Vodní režim 
 

Záplavová území Q100: nevyskytují se. 
Ochranná pásma vodních zdrojů: ANO 
Záměr na vybudování protipovodňové hráze: NE 
Zařazení mezi zranitelné oblasti: NE 
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3. Hygiena životního prostředí 
 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže: 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 
pro ochranu zdraví: ANO 
Stacionární zdroje znečištění ovzduší: ANO 
Staré ekologické zátěže: NE  
 

Liniové zdroje znečištění: 
Dálnice nebo rychlostní silnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Silnice I.tř. jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území: nevyskytují se. 
Železnice jako zdroj hluku v zastavěném území: nevyskytují se. 
 
 
4. Ochrana přírody, krajiny a památek 
 

Ochrana přírody: 

Chráněné krajinné oblasti: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - ptačí oblasti: nevyskytují se. 
Přírodní rezervace: nevyskytují se. 
Přírodní památky: nevyskytují se. 
Památné stromy: nevyskytují se. 
Prvky ÚSES:  RBK, LBC, LBK  
 

Ochrana krajiny: 
Přírodní parky: nevyskytují se. 
Krajinné památkové zóny: nevyskytují se. 
Významné krajinné prvky negistrované: nevyskytují se. 
 

Ochrana památek: 
Památkové rezervace nebo zóny: nevyskytují se. 
Nemovité kulturní památky (zapsané): ANO 
 
 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Bilance ploch podle ČSÚ: 
Celková výměra: 476,10 ha 
Zemědělská půda celkem: 427,03 ha, což je 89.7 % z celkové výměry obce 
Orná půda: 399,55 ha, což je 93.6 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Chmelnice 0 ha,  
Vinice: 0 ha,  
Zahrady: 21,85 ha, což je 5.1 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Ovocné sady: 1,63 ha, což je 0.4% z celkové výměry zemědělské půdy 
Trvalé travní porosty: 4,00 ha, což je 0.9% z celkové výměry zemědělské půdy 
Nezemědělská půda celkem: 49,07 ha, což je 10.3 % z celkové výměry obce 
Lesní půda: 1,70 ha, což je 0.4% z celkové výměry obce 
Vodní plochy: 4,68 ha, což je 1.0% z celkové výměry obce 
Zastavěné plochy: 12,48 ha, což je 2,6% z celkové výměry obce 
Ostatní plochy 30,21 ha, což je 6.2% z celkové výměry obce 
 
Ekologická stabilita: 
Koeficient ekologické stability: 0,08 
KES do 0,3: území nestabilní - nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur  
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 
Silniční doprava: 
Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti:  NE 
Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici (ZÚR, ÚAP): ANO 
Silnice I. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
Silnice II. Třídy:  ANO 
Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
 
Železniční tratě:  
Železniční trať:  NE 
Železniční stanice a zastávky: NE 
 
Technická infrastruktura: 
Vodovod: ANO 
Kanalizace: ANO 
Plynofikace: ANO 
Čistírna odpadních vod: NE 
Skládka: nevyskytují se 
 
 
 
7. Sociodemografické podmínky 
 
Vývoj počtu obyvatel: 
Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991)   619 
Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001)   663 
Počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence)  667 
Počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence)  658 
Počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence)  659 
Počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence)  665 
Počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence)  668 
Počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence)  678 
Počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence)  707 
Počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence)    728 
Počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence)  732 
Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence)  719 
Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence)  726 
Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence)  743 
Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence)  744 
Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  754 
Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence)  760 
Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence)  760 
Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence)  773 
Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence)  796 
 
Přirozený přírůstek (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):  + 1 
Saldo migrace (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   + 22 
Předpokládaný počet obyvatel v r. 2030:   830  
(prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
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Věková struktura: 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let   (data ČSÚ k 31.12.2019):  141 17,7 % 
Počet obyvatel ve věku 14-64 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  519 65,2 % 
Počet obyvatel ve věku 65 a více (data ČSÚ k 31.12.2019):  136 17,1 % 
Věkový průměr:  40,9 roků 
Index stáří (poměr počtu dětí do věku 14 let a seniorů ve věku 65 let a více): 1,04 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 
provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 
(pro období 2016 – 2030) 

 
Lokalizace obce: 
Obec: Martinice 
Obec s rozšířenou působností: Holešov 
Okres: Kroměříž 
Kraj: Zlínský 
 
Vstupní údaje: 
Výchozí rok vyhodnocení: 2015 
Výchozí počet obyvatel v bytech: 754 
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 237 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 3,18 
 
Vyhodnocení potřeby bytů: 
Cílový rok vyhodnocení: 2030 
Předpokládaný počet obyvatel: 830 
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,24 % 
Vypočtený odpad bytů: 9 
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,6 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,9 
Potřeba nových bytů do cílového roku: 35 bytů 
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1200 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 240 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 4,6 ha 
 
 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 
URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 
opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 

Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na základě 
výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ. 

© Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 
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8. Bydlení 
 

Trvale obydlené byty: 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 182 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 209 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 232 
Počet rodinných domů (SLDB 2001): 209 
Počet rodinných domů (SLDB 2011): 232 
 

Prognóza bydlení do r. 2030: 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030: 35 bytů  
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 4,62 ha 
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro bydlení: 30,54 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 20,4 % 
Disponibilní plochy pro bydlení: 24,32 ha 
 
 
Občanská vybavenost: 
Mateřská školka: ANO 
Základní škola: ANO (ZDŠ 1-5) 
Střední škola: NE 
Zdravotní středisko: NE (určité dny v týdnu ordinuje praktický lékař)  
Dům s pečovatelskou službou: NE 
Obecní úřad: ANO 
Hospoda: ANO 
Obchod se smíšeným zbožím: ANO 
Hasičská zbrojnice: ANO 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy občanského vybavení: 0,62 ha  
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch občanského vybavení: 0 % 
 
 
 
9. Rekreace a cestovní ruch 
 

Ubytovací kapacity: 
Obec s nízkým potenciálem rozvoje rodinné rekreace 
  

Rekreační a turistický potenciál: 
Architektonická stavba nebo soubor: ANO 
Historicky významná stavba nebo soubor: NE 
Významná stavební dominanta: NE 
Urbanistická hodnota: NE 
Významný vyhlídkový bod: ANO 
Místo významné události: NE 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro sport a rekreaci: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci: 0 % 
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10. Hospodářské podmínky 
 

Územní podmínky: 
Brownfields: NE 
Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic: NE 
Vymezená plocha pro průmyslovou zónu: NE 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro výrobu: 6,83 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu: 5,2 % 
Disponibilní plochy pro výrobu: 6,47 ha    
 
 
 
 
 
SWOT  ANALÝZA: 
 
Výpis silných stránek 

 
Výborná dostupnost obce do okolních městských aglomerací-Holešov, Kroměříž, Zlín 
Zastavěné území napojené na plyn 
Příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel  
Příznivá struktura obyvatel a index stáří  
Vysoký podíl bytů ve vlastních domech 
Vyšší intenzita bytové výstavby 
Existence MŠ a základní školy 
Schválený územní plán podle zákona č. 183/2006 Sb. 
 
 
Výpis slabých stránek  

 
Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší 
Nízká úroveň koeficientu ekologické stability 
Zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem k absenci čistírny odpadních vod 
 
Výpis příležitostí  

 
Zvýšení územního i hospodářského rozvoje obce vzhledem k zlepšení napojení na 
dálnici nebo rychlostní silnici 
Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel 
Zvýšení hospodářského a ekonomického rozvoje obce v souvislosti s naplněním  
SPZ-Holešov 
 
 
Výpis hrozeb  

 
Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu ZPF I. a II. třídy ochrany 
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro 
bydlení 
Narušení dostatečných kapacit občanské vybavenosti (MŠ, ZŠ,..) v případné zastavění 
vymezených ploch pro bydlení 
 
 



 Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Holešov – aktualizace 2020 

 

 

78 
 

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
 
Vyváženost Hodnota 

r. 2020 
Skupina 

Příznivé životní prostředí -10,374 

2c Hospodářský rozvoj 5,765 
Soudržnost společenství obyvatel území 3,651 
 
Z celkového vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek je pilíř životního prostředí 
výrazně záporný, což je způsobeno nízký koeficientem ekologické stability, absencí napojení 
odpadních vod na vlastní nebo vzdálenou ČOV, zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem 
k imisním limitům pro ochranu zdraví a výskytem stacionárního zdroje znečištění ovzduší. 
Pilíře hospodářský a soudržnosti obyvatel jsou dle vyhodnocených indikátorů kladné, což je 
dáno zejména odpovídající úrovní občanské vybavenosti obce, příznivým dlouhodobým 
nárůstem počtu obyvatel, což se pozitivně odráží i v příznivé věkové struktuře a dále také 
výborné poloze obce z hlediska její dopravní dostupností do okolních obcí. Obec má 
zbudovanou kompletní technickou infrastrukturu mimo napojení na ČOV.  
Zlepšit podmínky vyváženosti v území lze za stávajících podmínek např. formou doplnění 
chybějících prvků ÚSES, krajinné a doprovodné zeleně nebo napojení na ČOV. K pozitivnímu 
rozvoji obce může za současného stavu přispět postupné naplnění zastavitelných ploch pro 
bydlení a rozvoj SPZ Holešov. Na druhou stranu nekoordinovaný vývoj může v budoucnu 
způsobit kolizi v oblasti nedostatečných kapacit občanské vybavenosti (MŠ, ZŠ, apd.).  
 
 
 
Určení problémů plynoucích ze závad a střetů v území:  

 
Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální: 
Urbanistické závady:  
Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
Hygienické závady:  
Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území 
Environmentální závady: nevyskytují se. 
 

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: 
Žádné nebyly nalezeny 
 

Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území 
Střety dopravních záměrů: nevyskytují se. 
Střety záměrů technické infrastruktury: nevyskytují se. 
Střety urbanistických záměrů:  
Zastavitelné plochy zasahují do zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany 
Zastavitelné plochy zasahují do ochranného pásma vodního zdroje 
 
 
Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích  
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Rozbor udržitelného rozvoje území obce Míškovice 
 

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Holešov 

 

Úvod: 
Obec Míškovice se nachází v severozápadní části Zlínského kraje. Územně je začleněn 
do okresu Kroměříž, v němž se nachází cca 6,5 km jižně od města Holešov a cca 10 km 
severně od města Zlín. Rozlohou i počtem obyvatel se obec řadí mezi větší obce v rámci ORP 
Holešov. Obcí prochází silnice III/438, která zajišťuje hlavní dopravní dostupnost, která je do 
okolních obcí zajištěna autobusovou nebo vlastní dopravou. Dobrá je také dostupnost ke 
sjezdu na D1 a D55 (cca 8,5 km). Občanská vybavenost v obci je odpovídající její velikosti. 
Obec pokrývá základní služby (Oú, MŠ), část služeb pokrývá obec Mysločovice (ZŠ) a 
zbývající služby pak obec s rozšířenou působností Holešov.  
 
 
 
Základní informace  
(Zdroj: Český statistický úřad k 31.12.2019)  

 
Název obce: Míškovice 
Počet obyvatel: 661  
Výměra obce: 718,38 ha  
Počet částí obce: 1 
Počet katastrálních území: 1 
Typ: Obec 
Web:    https://www.obecmiskovice.cz/ 
Obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov 
Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.:  ANO   (s účinností od 28.12.2016) 
 
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území  
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)  

 
 
 
 
1. Horninové prostředí a geologie 
 

Ložiska nerostů: nevyskytují se. 
Dobývací prostory: nevyskytují se. 
Chráněná ložisková území: nevyskytují se. 
Stará důlní díla: nevyskytují se. 
Poddolovaná území: nevyskytují se. 
Sesuvná území: nevyskytují se. 
 
 
 
2. Vodní režim 
 

Záplavová území Q100: nevyskytují se. 
Ochranná pásma vodních zdrojů: ANO 
Záměr na vybudování protipovodňové hráze: nevyskytuje se. 
Zařazení mezi zranitelné oblasti: NE 
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3. Hygiena životního prostředí 
 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže: 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 
pro ochranu zdraví: ANO 
Stacionární zdroje znečištění ovzduší: ANO  
Staré ekologické zátěže: ANO (lokalita „Smrtný důl“) 
 

Liniové zdroje znečištění: 
Dálnice nebo rychlostní silnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Silnice I.tř. jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území: nevyskytují se. 
Železnice jako zdroj hluku, procházející zastavěném území: nevyskytují se 
 
 
4. Ochrana přírody, krajiny a památek 
 

Ochrana přírody: 
Chráněné krajinné oblasti: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - ptačí oblasti: nevyskytují se. 
Přírodní rezervace: nevyskytují se. 
Přírodní památky: nevyskytují se. 
Památné stromy: nevyskytují se. 
Prvky ÚSES:  RBK, RBC, LBC, LBK  
 

Ochrana krajiny: 
Přírodní parky: nevyskytují se. 
Krajinné památkové zóny: nevyskytují se. 
Významné krajinné prvky negistrované: nevyskytují se. 
 

Ochrana památek: 
Památkové rezervace nebo zóny: nevyskytují se. 
Nemovité kulturní památky (zapsané): ANO 
 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Bilance ploch podle ČSÚ: 
Celková výměra: 718,38 ha 
Zemědělská půda celkem: 603,72 ha, což je 84.0 % z celkové výměry obce 
Orná půda: 575,22 ha, což je 95.3 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Chmelnice 0 ha 
Vinice: 0 ha 
Zahrady: 19,93 ha, což je 3.3 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Ovocné sady: 1,03 ha, což je 0.2 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Trvalé travní porosty: 7,54 ha, což je 1.2 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Nezemědělská půda celkem: 114,66 ha, což je 16.0 % z celkové výměry obce 
Lesní půda: 66,14 ha, což je 9.2 % z celkové výměry obce 
Vodní plochy: 5,58 ha, což je 0.8 % z celkové výměry obce 
Zastavěné plochy: 10,65 ha, což je 1.5 % z celkové výměry obce 
Ostatní plochy 32,30 ha, což je 4.5 % z celkové výměry obce 
 
Ekologická stabilita: 
Koeficient ekologické stability: 0,16 
KES do 0,3: území nestabilní - nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur  
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 

Silniční doprava 
Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti:  ANO (sjezd D55) 
Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici (ZÚR, ÚAP): NE 
Silnice I. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
Silnice II. Třídy:  ANO 
Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
 

Železniční tratě:  
Železniční trať:  NE 
Železniční stanice a zastávky: NE 
 

Technická infrastruktura: 
Vodovod: ANO            (část obecní) 
Kanalizace: ANO        (část obecní) 
Plynofikace: ANO 
Čistírna odpadních vod: NE      (navržená plocha „T*-14“ pro obecní ČOV) 
Skládka: nevyskytují se 
 
 
 
7. Sociodemografické podmínky 
 

Vývoj počtu obyvatel: 
Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991)   445 
Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001)   443 
Počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence)  462 
Počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence)  455 
Počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence)  463 
Počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence)  466 
Počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence)  484 
Počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence)  488 
Počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence)  510 
Počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence)  529 
Počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence)  551 
Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence)  554 
Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence)  565 
Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence)  578 
Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence)  589 
Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  596  
Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence)  615 
Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence)  644 
Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence)  660 
Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence)  661 
 
 
Přirozený přírůstek (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   - 1 
Saldo migrace (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   + 2 
Předpokládaný počet obyvatel v r. 2030:   680  
(prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
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Věková struktura: 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let   (data ČSÚ k 31.12.2019):  120 18,2 % 
Počet obyvatel ve věku 14-64 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  443 67,0 % 
Počet obyvatel ve věku 65 a více (data ČSÚ k 31.12.2019):    98  14,8 % 
Věkový průměr:  39,3 roků 
Index stáří (poměr počtu dětí do věku 14 let a seniorů ve věku 65 let a více): 1,22 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 
provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 
(pro období 2016 – 2030) 

 
Lokalizace obce: 
Obec: Míškovice 
Obec s rozšířenou působností: Holešov 
Okres: Kroměříž 
Kraj: Zlínský 
 
Vstupní údaje: 
Výchozí rok vyhodnocení: 2015 
Výchozí počet obyvatel v bytech: 596 
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 194 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 3,07 
 
Vyhodnocení potřeby bytů: 
Cílový rok vyhodnocení: 2030 
Předpokládaný počet obyvatel: 680 
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,24 % 
Vypočtený odpad bytů: 7 
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,59 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,8 
Potřeba nových bytů do cílového roku: 52 bytů 
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1200 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 240 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 5,51 ha 
 
 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 
URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 
opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 

Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na základě 
výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ. 

© Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 
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8. Bydlení 
 

Trvale obydlené byty: 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 147 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 157 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 189 
Počet rodinných domů (SLDB 2001): 157 
Počet rodinných domů (SLDB 2011): 171 
 

Prognóza bydlení do r. 2030: 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030: 52 bytů  
(vypočet kalkulačkou URBANKA) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 5,51 ha 
(vypočet kalkulačkou URBANKA) 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro bydlení: 7,99 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 66 % 
Disponibilní plochy pro bydlení: 2,67 ha 
Celkem bylo v ÚP vymezeno do bydlení 10,11 ha, z toho je 2,12 ha nezastavitelných)  
 
 
Občanská vybavenost: 
Mateřská školka: ANO 
Základní škola: NE 
Střední škola: NE 
Zdravotní středisko: NE 
Obecní úřad: ANO 
Kulturní dům: ANO 
Hospoda: ANO   
Obchod se smíšeným zbožím: ANO 
Hasičská zbrojnice: ANO   (sbor dobrovolných hasičů) 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy občanského vybavení (O, OX): 0,55 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch občanského vybavení: 0 % 
 
 
 
9. Rekreace a cestovní ruch 
 

Ubytovací kapacity: 
Obec bez rozvoje rekreace 
 

Rekreační a turistický potenciál: 
Architektonická stavba nebo soubor: ANO 
Historicky významná stavba nebo soubor: NE 
Významná stavební dominanta: ANO 
Urbanistická hodnota: NE 
Významný vyhlídkový bod: ANO 
Místo významné události: NE 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro sport a rekreaci: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci: 0 % 
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10. Hospodářské podmínky 
 

Územní podmínky: 
Brownfields: NE 
Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic: ANO 
Vymezená plocha pro průmyslovou zónu: NE 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem (V): 1.69 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu a skladování: 18 % 
Disponibilní plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,3 ha 
 
Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem (VZ): 4.8 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu a skladování: 0 % 
Disponibilní plochy pro výrobu a skladování celkem: 4,8 ha 
 
 
 
SWOT  ANALÝZA: 
 
Výpis silných stránek  

 
Dobré dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z rychlostní silnice D55, D1 
Zastavěné území napojené na plyn 
Příznivý dlouhodobý vývoj v počtu obyvatel a příznivá věková struktura obyvatelstva 
Vysoká intenzita bytové výstavby  
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu 
 
Výpis slabých stránek  

 
Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Nízká úroveň koeficientu ekologické stability 
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší 
Zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem k absenci čistírny odpadních vod 
 
Výpis příležitostí  

 
Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel 
Využití vymezených ploch pro sport a rekreaci k rozvoji společenství obyvatel 
Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit 
 
Výpis hrozeb  

 
Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy I. třídy 
ochrany 
Nedostatek zastavitelných ploch pro bydlení 
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Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
 
Vyváženost Hodnota 

r. 2020 
Skupina 

Příznivé životní prostředí -7,183 

2c Hospodářský rozvoj 4,182 
Soudržnost společenství obyvatel území 1,507 
 
V rámci vyhodnocení vyváženosti územních podmínek je v obci výrazně záporný pilíř 
životního prostředí, který je ovlivněn zejména zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním 
limitům, výskytem stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, nízkou hodnotou koeficientu 
ekologické stability a absenci ČOV. Zlepšit podmínky vyváženosti v území lze za stávajících 
podmínek zejména např. doplněním chybějících prvků ÚSES, rozdělením velkých zemědělsky 
obhospodařovaných celků a posílením prvků krajinné a doprovodné zeleně nebo 
vybudováním ČOV. Kladné hodnocení pilíře hospodářského vychází z kompletně zbudované 
technické infrastruktury mimo ČOV a rozvoje výroby ve vymezené průmyslové zóně na 
severním okraji obce. Z pohledu soudržnosti společenství obyvatel je hodnocení také příznivé. 
Obci se daří v maximální možné míře zastavovat vymezené návrhové plochy pro bydlení, což 
se příznivě projevuje ve vysoké intenzitě bytové zástavby, příznivé struktuře obyvatel a s tím 
souvisejícím i dlouhodobým nárůstem počtu obyvatel v obci. 
 
 
 

Určení problémů plynoucích ze závad a střetů v území:  
 

Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální: 
Urbanistické závady: nevyskytují se. 
Hygienické závady: Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 
Environmentální závady: nevyskytují se. 
 
Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: 
Žádné nebyly nalezeny 
 
Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území 
Střety dopravních záměrů: nevyskytují se. 
Střety záměrů technické infrastruktury: nevyskytují se. 
Střety urbanistických záměrů:  
Jiný záměr zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany 
Jiný záměr zasahuje do zemědělské půdy II. třídy ochrany 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy II. třídy ochrany 
 
 
Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích  
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Rozbor udržitelného rozvoje území obce Němčice 
 

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Holešov 

 

Úvod: 
Obec Němčice se nachází v severozápadní části Zlínského kraje, na pomezí Zlínského a 
Olomouckého kraje. Územně je obec začleněna do okresu Kroměříž a nachází se cca 8 
km severně od města Holešov a cca 11,3 km jižně od města Přerov. Rozlohou i počtem 
obyvatel se obec řadí mezi nejmenší obce v rámci ORP Holešov. Obcí prochází silnice III/490, 
která je hlavním dopravním spojením s okolními obce. Dopravní dostupnost je velmi dobrá 
zajištěna autobusovou nebo vlastní dopravou včetně blízkého sjezdu na D55 a D1. Občanská 
vybavenost v obci je základní a odpovídá velikosti obce (MŠ, multifunkční hřiště). Hlavní část 
služeb pokrývá obec Kostelec u Holešova, případně Rymice. Zbývající služby pak středisková 
obec Holešov.  
 
 
 
Základní informace  
(Zdroj: Český statistický úřad k 31.12.2015)  

 
Název obce: Němčice 
Počet obyvatel: 347 
Výměra obce: 291,33 ha  
Počet částí obce: 1 
Počet katastrálních území: 1 
Typ: Obec 
Web: http://www.obec-nemcice.cz/  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov 
Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.:  ANO  (s účinností od 11.12.2015) 
 
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území  
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)  

 
 
 
 
1. Horninové prostředí a geologie 

 

Ložiska nerostů: nevyskytují se. 
Dobývací prostory: nevyskytují se. 
Chráněná ložisková území: nevyskytují se. 
Stará důlní díla: nevyskytují se. 
Poddolovaná území: nevyskytují se. 
Sesuvná území: nevyskytují se. 
 
 
2. Vodní režim 
 

Záplavová území Q100: nevyskytují se. 
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Ochranná pásma vodních zdrojů: nevyskytují se. 
Záměr na vybudování protipovodňové hráze: NE 
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ANO 
3. Hygiena životního prostředí 

 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže: 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 
pro ochranu zdraví: ANO 
Stacionární zdroje znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Staré ekologické zátěže: nevyskytují se. 
 
Liniové zdroje znečištění: 
Dálnice nebo rychlostní silnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Silnice I.tř. jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území: nevyskytují se. 
Železnice jako zdroj hluku v zastavěném území: nevyskytují se. 
 
 
4. Ochrana přírody, krajiny a památek 
 

Ochrana přírody: 
Chráněné krajinné oblasti: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - ptačí oblasti: nevyskytují se. 
Přírodní rezervace: nevyskytují se. 
Přírodní památky: nevyskytují se. 
Památné stromy: nevyskytují se. 
Prvky ÚSES:  LBC, LBK  
 
Ochrana krajiny: 
Přírodní parky: nevyskytují se. 
Krajinné památkové zóny: nevyskytují se. 
Významné krajinné prvky neregistrované: nevyskytují se. 
 
Ochrana památek: 
Památkové rezervace nebo zóny: nevyskytují se. 
Nemovité kulturní památky (zapsané): nevyskytují se. 
 
 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Celková výměra: 291,33 ha 
Zemědělská půda celkem: 263,91 ha, což je 90.59 % z celkové výměry obce 
Orná půda: 247,50 ha, což je 93,78 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Chmelnice 0 ha 
Vinice: 0 ha 
Zahrady: 12,12 ha, což je 4,59 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Ovocné sady: 4,29 ha, což je 1,63 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Trvalé travní porosty: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Nezemědělská půda celkem: 27,42 ha, což je 9.41 % z celkové výměry obce 
Lesní pozemky: 0,88 ha, což je 0,30 % z celkové výměry obce 
Vodní plochy: 1,17 ha, což je 0,40 % z celkové výměry obce 
Zastavěné plochy: 8,20 ha, což je 2.81 % z celkové výměry obce 
Ostatní plochy 17,17 ha, což je 5.89 % z celkové výměry obce 
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Ekologická stabilita: 
Koeficient ekologické stability: 0,07 
KES do 0,3: území nestabilní - nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur  

 
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 

Silniční doprava 
Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti:  ANO  (D1, D55) 
Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici (ZÚR, ÚAP): NE 
Silnice I. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
Silnice II. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
 
Železniční tratě:  
Železniční trať:  NE 
Železniční stanice a zastávky: NE 
 
Technická infrastruktura: 
Vodovod: ANO 
Kanalizace: ANO 
Plynofikace: ANO 
Čistírna odpadních vod: NE      (zatím se předpokládá napojení na vzdálenou ČOV-Všetuly) 
Skládka: nevyskytují se 
 
 
 
7. Sociodemografické podmínky 
 

Vývoj počtu obyvatel: 
Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991)   367 
Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001)   366 
Počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence)  362 
Počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence)  355 
Počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence)  351 
Počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence)  356 
Počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence)  358 
Počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence)  364 
Počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence)  370 
Počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence)     368 
Počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence)  366 
Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence) 368 
Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence)  362 
Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence)  362 
Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence)  365 
Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  358  
Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence)  357 
Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence)  342 
Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence)  348 
Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence)  347 
 
 

Přirozený přírůstek (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   - 3 
Saldo migrace (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   + 2 
Předpokládaný počet obyvatel v r. 2030:   365  
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 (prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
 
 
 
Věková struktura: 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let (data ČSÚ k 31.12.2019):    49 14,1 % 
Počet obyvatel ve věku 14-64 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  238 68,6 % 
Počet obyvatel ve věku 65 a více (data ČSÚ k 31.12.2019):    60 17,3 % 
Věkový průměr:  43,7 roků 
Index stáří (poměr počtu dětí do věku 14 let a seniorů ve věku 65 let a více): 0,82 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 
provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 
(pro období 2016 – 2030) 

 
Lokalizace obce: 
Obec: Němčice 
Obec s rozšířenou působností: Holešov 
Okres: Kroměříž 
Kraj: Zlínský 
 
Vstupní údaje: 
Výchozí rok vyhodnocení: 2015 
Výchozí počet obyvatel v bytech: 358 
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 136 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 2,63 
 
Vyhodnocení potřeby bytů: 
Cílový rok vyhodnocení: 2030 
Předpokládaný počet obyvatel: 365 
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,27 % 
Vypočtený odpad bytů: 6 
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,56 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,41 
Potřeba nových bytů do cílového roku: 22 bytů 
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1200 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 240 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 2,00 ha 
 
 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 
URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 
opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 

Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na základě 
výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ. 

© Institut regionálních informací, s.r.o., 2011 15
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8. Bydlení 
 

Trvale obydlené byty: 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 127 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 130 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 136 
Počet rodinných domů (SLDB 2001): 126 
Počet rodinných domů (SLDB 2011): 120 
 
Prognóza bydlení do r. 2030: 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030: 22 bytů  
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 2,00 ha 
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro bydlení: 2,45 ha   
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 75,5 % 
Disponibilní plochy pro bydlení: 0,60 ha 
 
Zastavitelné plochy smíšené obytné: 0,8 ha   
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 100 % 
Disponibilní plochy smíšené obytné: 0,0 ha   
 
 
 
Občanská vybavenost: 
Mateřská školka: ANO 
Základní škola: NE 
Střední škola: NE  
Zdravotní středisko: NE 
Obecní úřad: ANO 
Hospoda: ANO    (obecní) 
Multifunkční hřiště: ANO  
Obchod se smíšeným zbožím: ANO   (obecní) 
Hasičská zbrojnice: ANO   (sbor dobrovolných hasičů) 
 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy občanského vybavení: 0,14 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch občanského vybavení: 0% 
 
 
 
9. Rekreace a cestovní ruch 
 

Ubytovací kapacity: 
Nízký potenciál rozvoje rekreace 
 

Rekreační a turistický potenciál: 
Architektonická stavba nebo soubor: ANO 
Historicky významná stavba nebo soubor: NE 
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Významná stavební dominanta: NE 
Urbanistická hodnota: NE 
Významný vyhlídkový bod: NE 
Místo významné události: NE 
Územní plán  
Zastavitelné plochy pro sport a rekreaci: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci: 0 % 
 
 
10. Hospodářské podmínky 
 

Územní podmínky: 
Brownfields: ANO 
Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic: ANO  (D1, D55) 
Vymezená plocha pro průmyslovou zónu: NE 
 

Územní plán: 
Zastavitelné plochy pro smíšenou výrobu celkem: 1.48 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro smíšenou výrobu: 20 % 
Disponibilní plochy pro smíšenou výrobu: 1,20 ha 
 

Zastavitelné plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu celkem: 2,08 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro zemědělskou a lesnickou výrobu: 0 % 
Disponibilní plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu: 2,08 ha 
 
 
SWOT  ANALÝZA: 
 
Výpis silných stránek  

 
Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice nebo rychlostní 
silnice 
Zastavěné území napojené na plyn 
Vysoká intenzita bytové výstavby  
Vysoký podíl bytů ve vlastních domech 
Zaplnění zastavitelných ploch pro bydlení ze 75 % 
 
Výpis slabých stránek  

 
Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem k absenci čistírny odpadních vod  
Nízká úroveň koeficientu ekologické stability  
Nepříznivá věková struktura obyvatelstva 
Stagnace vývoje počtu obyvatel 
  
Výpis příležitostí  

 
Využití stávajících ploch pro sport a rekreaci k rozvoji společenství obyvatel  
Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit 
Využití ploch brownfields pro rozvoj ekonomických aktivit 
Rozvoj nových zastavitelných ploch pro bydlení 
Rozvoj služeb a občanské vybavenosti zaměřených pro seniory a mladé rodiny 
 
Výpis hrozeb  
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Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy I. třídy 
ochrany 
Narušení obytného prostředí obce vzhledem k expanzi ploch výroby a skladování 
 
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
 

Vyváženost Hodnota 
r. 2020 

Skupina 

Příznivé životní prostředí -11,705 

3b Hospodářský rozvoj 9,511 
Soudržnost společenství obyvatel území -0,883 
 
Z celkového vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek je pilíř životního prostředí 
výrazně záporný, k čemuž v rámci hodnocení přispěly zejména nízký koeficient ekologické 
stability, doposud nerealizované napojení odpadních vod na obecní nebo vzdálenou ČOV a 
celkově zhoršená kvalita ovzduší. Naopak kladný je pilíř hospodářský a to zejména s ohledem 
na vybudovanou kompletní technickou infrastrukturu v obci, dostatek vymezených ploch pro 
výrobu a výbornou dopravní dostupnost do okolních měst (Přerov, Kroměříž, Holešov a Zlín), 
včetně sjezdu na dálnici    D55 a D1. Pilíř soudržnosti společenství obyvatel území je 
hodnocen mírně záporně z důvodu nepříznivé struktury obyvatel, stagnujícího počtu obyvatel, 
nízkého přírůstku, nepříznivého indexu stáří a nízké občanské vybavenosti.  
Zlepšit podmínky vyváženosti v území lze za stávajících podmínek např. napojením 
odpadních vod na ČOV, doplnění chybějících prvků ÚSES a krajinné zeleně, případně 
rozvojem dalších, nových lokalit pro bydlení, které mohou změnit strukturu obyvatel v obci a 
současně i posílit celkovou hospodářskou a daňovou výtěžnost.  
 
 
 
Určení problémů plynoucích ze závad a střetů v území:  

 
Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální: 
Urbanistické závady: nevyskytují se. 
Hygienické závady: Brownfield zatěžuje zastavěné území 
Environmentální závady: nevyskytují se. 
 
Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: 
Žádné nebyly nalezeny 
 
Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území 
Střety dopravních záměrů: nevyskytují se. 
Střety záměrů technické infrastruktury: nevyskytují se. 
Střety urbanistických záměrů: 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy II. třídy ochrany 
 
 
 
Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích  

 
 
- Naplnění zastavitelných ploch pro bydlení ze 75 %. 
- Změna SO-5  do plochy SP_stav. 
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Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pacetluky 
 

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Holešov 

 

Úvod: 
Obec Pacetluky je malá obec, která se nachází v severozápadní části Zlínského kraje, v 
okrese Kroměříž. Územně obec spadá pod ORP Holešov. Nachází se cca 6 km severně 
od města Holešov a cca 9,5 km západně od města Bystřice pod Hostýnem. Rozlohou i 
počtem obyvatel se řadí mezi menší obce v rámci ORP Holešov. Občanská vybavenost v obci 
je základní, odpovídající její velikosti. Některé základní služby (MŠ, ZŠ) zajišťují obce 
Prusinovice nebo Kostelec u Hol. Všechny ostatní pak pokrývá hlavně středisková obec 
Holešov. Dopravní dostupnost do okolních obcí je zajištěna pravidelnou autobusovou nebo 
vlastní dopravou. Rovněž dobrá dostupnost je ke sjezdu na D55 s napojením na D1.   
 
 
Základní informace  
(Zdroj: Český statistický úřad k 31.12.2019)  

 
Název obce: Pacetluky 
Počet obyvatel: 229   
Výměra obce: 255,99 ha  
Počet částí obce: 1 
Počet katastrálních území: 1 
Typ: Obec 
Web: http://www.pacetluky.cz  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov 
Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.:  ANO   (s účinností od 29.3.2014) 
 
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území  
(Zpracováno v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.)  

 
 
 
 
1. Horninové prostředí a geologie 
 

Ložiska nerostů: nevyskytují se. 
Dobývací prostory: nevyskytují se. 
Chráněná ložisková území: nevyskytují se. 
Stará důlní díla: nevyskytují se. 
Poddolovaná území: nevyskytují se. 
Sesuvná území: nevyskytují se. 
 
 
 
2. Vodní režim 
 

Záplavová území Q100: nevyskytují se. 
Ochranná pásma vodních zdrojů: NE 
Záměr na vybudování protipovodňové hráze: NE  
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ANO 
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3. Hygiena životního prostředí 
 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže: 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 
pro ochranu zdraví: ANO 
Stacionární zdroje znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Staré ekologické zátěže: ANO (lokality Velímek a Krčův důl) 
 
Liniové zdroje znečištění: 
Dálnice nebo rychlostní silnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Silnice I.tř. jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území: nevyskytují se. 
Železnice jako zdroj hluku v zastavěném území: nevyskytují se. 
 
 
4. Ochrana přírody, krajiny a památek 
 

Ochrana přírody: 
Chráněné krajinné oblasti: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - ptačí oblasti: nevyskytují se. 
Přírodní rezervace: nevyskytují se. 
Přírodní památky: nevyskytují se. 
Památné stromy: nevyskytují se. 
Prvky ÚSES:  NRBC, NRBK, LBC, LBK  
 
Ochrana krajiny: 
Přírodní parky: nevyskytují se. 
Krajinné památkové zóny: nevyskytují se. 
Významné krajinné prvky negistrované: nevyskytují se. 
 

Ochrana památek: 
Památkové rezervace nebo zóny: nevyskytují se. 
Nemovité kulturní památky (zapsané): nevyskytují se. 
 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Bilance ploch podle ČSÚ: 
Celková výměra: 255,99 ha 
Zemědělská půda celkem: 202,04 ha, což je 78.92 % z celkové výměry obce 
Orná půda: 144,37 ha, což je 71,81 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Chmelnice 0 ha 
Vinice: 0 ha 
Zahrady: 11,07 ha, což je 5,51 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Ovocné sady: 3,33 ha, což je 1.66 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Trvalé travní porosty: 43,27 ha, což je 21,52 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Nezemědělská půda celkem: 53,95 ha, což je 21.08 % z celkové výměry obce  
Lesní pozemky: 31,29 ha, což je 12.22 % z celkové výměry obce 
Vodní plochy: 1,06 ha, což je 0.41 % z celkové výměry obce 
Zastavěné plochy: 4,42 ha, což je 1.73 % z celkové výměry obce 
Ostatní plochy 17,19 ha, což je 6.72 % z celkové výměry obce 
 

Ekologická stabilita: 
Koeficient ekologické stability: 0,54  
KES 0,3 – 0,7: území málo stabilní - intenzivně využívaná kulturní krajina s výrazným uplatněním 

agroindustriálních prvků 
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 

Silniční doprava: 
Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti:  ANO  (sjezd na D55, D1) 
Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici (ZÚR, ÚAP): NE 
Silnice I. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
Silnice II. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
 

Železniční tratě:  
Železniční trať:  NE 
Železniční stanice a zastávky: NE 
 

Technická infrastruktura: 
Vodovod: ANO 
Kanalizace: ANO 
Plynofikace: ANO 
Čistírna odpadních vod: ANO  (obecní ČOV-Pacetluky) 
Skládka: nevyskytují se 
 
 
 
7. Sociodemografické podmínky 
 

Vývoj počtu obyvatel: 
Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991)   236 
Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001)   224 
Počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence)  223 
Počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence)  220 
Počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence)  222 
Počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence)  216 
Počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence)  217 
Počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence)  226 
Počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence)  227 
Počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence)  224 
Počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence)  229 
Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence) 229 
Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence)  227 
Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence)  232 
Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence)  231 
Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  234 
Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence)  227 
Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence)  225 
Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence)  220 
Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence)  229 
 
Přirozený přírůstek (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   - 1 
Saldo migrace (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):    - 1 
Předpokládaný počet obyvatel v r. 2030:   235  
(prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
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Věková struktura: 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let   (data ČSÚ k 31.12.2019):    41 17,9 % 
Počet obyvatel ve věku 14-64 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  147 64,2 % 
Počet obyvatel ve věku 65 a více (data ČSÚ k 31.12.2019):    41 17,9 % 
Věkový průměr:  42,3 roků 
Index stáří (poměr počtu dětí do věku 14 let a seniorů ve věku 65 let a více): 1,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 
provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 
(pro období 2016 – 2030) 

 
Lokalizace obce: 
Obec: Pacetluky 
Obec s rozšířenou působností: Holešov 
Okres: Kroměříž 
Kraj: Zlínský 
 
Vstupní údaje: 
Výchozí rok vyhodnocení: 2015 
Výchozí počet obyvatel v bytech: 234 
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 74 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 3,16 
 
Vyhodnocení potřeby bytů: 
Cílový rok vyhodnocení: 2030 
Předpokládaný počet obyvatel: 235 
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,26 % 
Vypočtený odpad bytů: 3 
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,6 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,88 
Potřeba nových bytů do cílového roku: 10 bytů 
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1200 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 260 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 1,32 ha 
 
 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 

URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 

opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 

Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na základě 
výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ. 

© Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 
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8. Bydlení 
 

Trvale obydlené byty: 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 77 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 74 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 74 
Počet rodinných domů (SLDB 2001): 70 
Počet rodinných domů (SLDB 2011): 70 
 

Prognóza bydlení do r. 2030: 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030: 10 bytů  
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 1,32 ha 
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro bydlení: 3,99 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 51 % 
Disponibilní plochy pro bydlení: 1,94 ha 
 
 
Občanská vybavenost: 
Mateřská školka: NE 
Základní škola: NE  (budova ZŠ čp. 47 – uzavřena) 
Střední škola: NE 
Zdravotní středisko: NE 
 

Obecní úřad: ANO 
Hospoda: ANO 
Obchod se smíšeným zbožím: ANO   (COOP) 
Hasičská zbrojnice: ANO 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy občanského vybavení: 0,53 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch občanského vybavení: 15 % 
Disponibilní plochy pro bydlení: 0,45 ha 
 
 
 
9. Rekreace a cestovní ruch 
 

Ubytovací kapacity: 
Obec bez výrazného rozvoje rekreace 
  
Rekreační a turistický potenciál: 
Architektonická stavba nebo soubor: ANO 
Historicky významná stavba nebo soubor: NE 
Významná stavební dominanta: NE 
Urbanistická hodnota: NE 
Významný vyhlídkový bod: ANO 
Místo významné události: NE 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro sport a rekreaci: 0,58 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci: 0 % 
 



 Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Holešov – aktualizace 2020 

 

 

98 
 

10. Hospodářské podmínky 
 

Územní podmínky: 
Brownfields: NE 
Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic: ANO (sjezd na D55, D1) 
Vymezená plocha pro průmyslovou zónu: NE 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro zemědělskou výrobu (VZ): 0,72 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu: 0 % 
 
Zastavitelné plochy pro smíšenou výrobu (SP): 1,14 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu: 0 % 
 
 
 
 
 SWOT  ANALÝZA: 
 
Výpis silných stránek  

 
Zastavěné území napojené na plyn 
Oddílná kanalizace s napojením splaškové kanalizace na obecní ČOV 
Zvýšená intenzita bytové výstavby  
Výborné podmínky pro rozvoj rekreace 
Vysoký podíl bytů ve vlastních domech 
Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu obyvatel 
 
Výpis slabých stránek  

 
Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Nízká občanská vybavenost obce vzhledem k její velikosti 
Nepříznivá věková struktura obyvatelstva 
Nižší úroveň koeficientu ekologické stability 
 
Výpis příležitostí  

 
Využití vymezených ploch pro sport a rekreaci k rozvoji společenství obyvatel 
Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit 
Využití zastavitelných ploch pro bydlení k posílení soudržnosti obyvatel a celkové 
struktury obyvatel obce 
 
Výpis hrozeb  

 
Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k nízké občanské vybavenosti 
Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti 
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Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
 
Vyváženost Hodnota 

r. 2020 
Skupina 

Příznivé životní prostředí -1,882 

3b Hospodářský rozvoj   2,456 
Soudržnost společenství obyvatel území -1,370 
 
Pilíře vyváženosti jsou téměř v rovnováze. Přesto je obec z hlediska vztahů vyváženosti 
zařazeno do skupiny  3b. Pilíř životního prostředí je pro obec mírně nepříznivý, což je dáno 
zejména nízkou hodnotou koeficientu ekologické stability a spádovosti do oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví. K jeho výraznému 
zlepšení naopak přispělo napojení obecní kanalizace na obecní ČOV.  
Pilíř hospodářského rozvoje je kladný. Je to dáno zbudovanou kompletní technickou 
infrastrukturou včetně vlastní ČOV a dostatečnou kapacitou stávajících i rozvojových ploch 
pro výrobu a skladování.  Pilíř soudržnosti společenství obyvatel je hodnocen jako nepříznivý, 
což je připisováno zejména velkým výkyvům v počtu obyvatel, nepříznivému indexu stáří a 
velmi nízké občanské vybavenosti. Obec má dobré podmínky pro rozvoj pobytové rekreace. 
Za poslední 4 roky se výrazně zvýšila intenzita bytové výstavby v RD, což se na hodnocení 
vyváženosti vztahů v území zatím příliš neprojevilo. Nicméně rozvojem zástavby lze v nejbližší 
budoucnosti očekávat pozitivní změnu ve struktuře obyvatel, jejich počtu, ve změně vývoje 
indexu stáří a to vše včetně zvýšené daňové výtěžnosti obce.  
Zlepšit podmínky vyváženosti v území lze za stávajících podmínek také zvýšením kvality 
občanské vybavenosti. 
 
 
 
 
Určení problémů plynoucích ze závad a střetů v území:  

 
Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální: 
Urbanistické závady: nevyskytují se. 
Hygienické závady: nevyskytují se. 
Environmentální závady: nevyskytují se. 
 
Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: 
Žádné nebyly nalezeny 
 
Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území 
Střety dopravních záměrů: nevyskytují se. 
Střety záměrů technické infrastruktury: nevyskytují se. 
Střety urbanistických záměrů:  
Zastavitelné plochy zasahují do zemědělské půdy I. třídy ochrany 
 
 
 
Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích  
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Rozbor udržitelného rozvoje území obce Prusinovice 
 

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
jako součást 

územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Holešov 
 

Úvod: 
Obec Prusinovice se rozlohou i počtem obyvatel se řadí mezi největší obce v rámci ORP 
Holešov. Obec se nachází v severní části Zlínského kraje, cca 6 km severovýchodně od 
Holešova, cca 8 km západně od Bystřice pod Hostýnem a cca 17 km jihovýchodně od 
Přerova. Dopravní dostupnost do okolních měst je dobrá, zajištěna pravidelnou autobusovou 
nebo vlastní dopravou. Občanská vybavenost v obci  odpovídá její velikosti (MŠ, ZŠ, Oú, 
obchod, kulturní dům). Zbývající služby pokrývá převážně obec s rozšířenou působností 
Holešov.  
 
 
 
Základní informace  
(Zdroj: Český statistický úřad k 31.12.2019)  

 
Název obce: Prusinovice 
Počet obyvatel: 1230 
Výměra obce: 1068,80 ha  
Počet částí obce: 1 
Počet katastrálních území: 1 
Typ: Obec 
Web: http://www.prusinovice.cz  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov 
Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.: ANO  (s účinností od 28.11.2013) 
 
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území  
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)  

 
 
 
 
1. Horninové prostředí a geologie 
 

Ložiska nerostů: nevyskytují se. 
Dobývací prostory: nevyskytují se. 
Chráněná ložisková území: nevyskytují se. 
Stará důlní díla: nevyskytují se. 
Poddolovaná území: nevyskytují se. 
Sesuvná území: nevyskytují se. 
 
 
 
2. Vodní režim 
 

Záplavová území Q100: nevyskytují se. 
Ochranná pásma vodních zdrojů: nevyskytují se. 
Záměr na vybudování protipovodňové hráze: ANO (záchytný poldr) 
Zařazení mezi zranitelné oblasti: NE 
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3. Hygiena životního prostředí 
 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže: 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 
pro ochranu zdraví: ANO 
Stacionární zdroje znečištění ovzduší: ANO  (Agrova a.s.) 
Staré ekologické zátěže: ANO ( lokality Ovčí Debřa, Včelín a Tučapy, vše mimo zastavěné 
území) 
 

Liniové zdroje znečištění: 
Dálnice nebo rychlostní silnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Silnice I.tř. jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území: nevyskytují se. 
Železnice jako zdroj hluku v zastavěném území: nevyskytují se. 
 
 
4. Ochrana přírody, krajiny a památek 
 

Ochrana přírody: 
Chráněné krajinné oblasti: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - ptačí oblasti: nevyskytují se. 
Přírodní rezervace: nevyskytují se. 
Přírodní památky: ANO (PP-Dubina) 
Památné stromy: nevyskytují se. 
Prvky ÚSES:  NRBC, NRBK, RBC, RBK, LBC, LBK  
 

Ochrana krajiny: 
Přírodní parky: nevyskytují se. 
Krajinné památkové zóny: nevyskytují se. 
Významné krajinné prvky (registrované): ANO (VKP-Skala) 
 

Ochrana památek: 
Památkové rezervace nebo zóny: nevyskytují se. 
Nemovité kulturní památky (zapsané): ANO 
 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Bilance ploch podle ČSÚ: 
Celková výměra: 1068,80 ha 
Zemědělská půda celkem: 808,14 ha, což je 75.68 % z celkové výměry obce 
Orná půda: 719,65 ha, což je 89.47% z celkové výměry zemědělské půdy 
Chmelnice 0 ha 
Vinice: 0 ha 
Zahrady: 41,06 ha, což je 4.40% z celkové výměry zemědělské půdy 
Ovocné sady: 3,12 ha, což je 0.37% z celkové výměry zemědělské půdy 
Trvalé travní porosty: 44,31 ha, což je 5.39% z celkové výměry zemědělské půdy 
Nezemědělská půda celkem: 260,66 ha, což je 24,41 % z celkové výměry obce 
Lesní půda: 127,88 ha, což je 11.98 % z celkové výměry obce 
Vodní plochy: 15,39 ha, což je 1.44 % z celkové výměry obce 
Zastavěné plochy: 19,54 ha, což je 1.83 % z celkové výměry obce 
Ostatní plochy 97,85 ha, což je 9.16 % z celkové výměry obce 
 
Ekologická stabilita: 
Koeficient ekologické stability: 0,28  
KES do 0,3: území nestabilní - nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur  
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 
Silniční doprava: 
Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti:  NE 
Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici (ZÚR, ÚAP): NE 
Silnice I. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
Silnice II. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
 

Železniční tratě:  
Železniční trať:  NE 
Železniční stanice a zastávky: NE 
 

Technická infrastruktura: 
Vodovod: ANO 
Kanalizace: ANO 
Plynofikace: ANO 
Čistírna odpadních vod: NE 
Skládka: nevyskytují se 
 
 
 
7. Sociodemografické podmínky 
 
Vývoj počtu obyvatel: 
Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991)   1168 
Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001)   1180 
Počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence)  1205 
Počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence)  1207 
Počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence)  1208 
Počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence)  1221 
Počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence)  1212 
Počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence)  1231 
Počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence)  1250 
Počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence)  1262 
Počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence)  1259 
Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence) 1248 
Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence)  1241 
Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence)  1242 
Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence)  1234 
Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  1235 
Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence)  1224 
Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence)  1214 
Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence)  1225 
Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence)  1230 
 
 

Přirozený přírůstek (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   - 6 
Saldo migrace (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   + 11 
Předpokládaný počet obyvatel v r. 2030:   1250 
(prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
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Věková struktura: 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  210 16,4% 
Počet obyvatel ve věku 14-64 let (data ČSÚ k 31.12.2019): 805 67,1% 
Počet obyvatel ve věku 65 a více (data ČSÚ k 31.12.2019):  215 16,5% 
Věkový průměr:  41,6 roků 
Index stáří (poměr počtu dětí do věku 14 let a seniorů ve věku 65 let a více): 0,98 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 
provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 
(pro období 2016 – 2030) 

 
Lokalizace obce: 
Obec: Prusinovice 
Obec s rozšířenou působností: Holešov 
Okres: Kroměříž 
Kraj: Zlínský 
 
Vstupní údaje: 
Výchozí rok vyhodnocení: 2015 
Výchozí počet obyvatel v bytech: 1235 
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 418 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 2,95 
 
Vyhodnocení potřeby bytů: 
Cílový rok vyhodnocení: 2030 
Předpokládaný počet obyvatel: 1250 
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,25 % 
Vypočtený odpad bytů: 16 
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,59 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,69 
Potřeba nových bytů do cílového roku: 56 bytů 
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1200 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 240 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 5,94 ha 
 
 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 
URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a 
návrhy opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 
Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na 

základě výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ. 
© Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 
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8. Bydlení 
 

Trvale obydlené byty: 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 382 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 401 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 415 
Počet rodinných domů (SLDB 2001): 387 
Počet rodinných domů (SLDB 2011): 403 
 

Prognóza bydlení do r. 2030: 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030: 56 bytů  
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 5,94 ha 
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro bydlení: 4,48 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 6,6 % 
Disponibilní plochy pro bydlení: 4,18 ha 
 
 
Občanská vybavenost: 
Mateřská školka: ANO 
Základní škola: ANO  (ZDŠ 1-5) 
Střední škola: NE 
Zdravotní středisko: NE 
Pošta: ANO 
Hasičská zbrojnice: ANO 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy občanského vybavení: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch občanského vybavení: 0% 
 
 
 
9. Rekreace a cestovní ruch 
 

Ubytovací kapacity: 
Obec s dobrým potenciálem rozvoje rodinné rekreace 
 

Rekreační a turistický potenciál: 
Architektonická stavba nebo soubor: ANO 
Historicky významná stavba nebo soubor: NE 
Významná stavební dominanta: NE 
Urbanistická hodnota: NE 
Významný vyhlídkový bod: ANO 
Místo významné události: NE 
 
• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro sport a rekreaci: 0,15 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci: 100 % 
Disponibilní plochy pro sport a rekreaci: 0,15 ha 
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10. Hospodářské podmínky 
 

Územní podmínky: 
Brownfields: NE 
Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic: NE 
Vymezená plocha pro průmyslovou zónu: NE 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ): 0,05 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ): 0,00 % 
Disponibilní plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ): 0,05 ha 
 
Zastavitelné plochy smíšené výrobní (SP): 2,94 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch smíšené výrobní (SP): 0,00 % 
Disponibilní plochy smíšené výrobní (SP): 2,94 ha 
 
 
 
 
SWOT  ANALÝZA: 
 
Výpis silných stránek  

 
Zastavěné území napojené na plyn 
Příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel 
Existence základní školy  
Schválený územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb. 
Vysoký podíl bytů ve vlastních domech 
Dostatečný rozsah zastavitelných ploch pro bydlení 
 
Výpis slabých stránek  

 
Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší 
Klesající vývoj v počtu obyvatel 
Výskyt starých ekologických zátěží 
Nízká úroveň koeficientu ekologické stability 
Zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem k absenci čistírny odpadních vod 
 
Výpis příležitostí  

 
Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit 
 
Výpis hrozeb  

 
Narušení obytného prostředí obce vzhledem k expanzi ploch výroby a skladování 
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Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
 
Vyváženost Hodnota 

r. 2020 
Skupina 

Příznivé životní prostředí -4,188 

2c Hospodářský rozvoj 3,178 
Soudržnost společenství obyvatel území 0,453 
 
Z vyhodnocení vyváženosti územních podmínek je pilíř životního prostředí mírně záporný, 
ovlivněn zejména zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví, 
výskytem stacionárního zdroje znečištění ovzduší, nízkou hodnotou koeficientu ekologické 
stability a absencí čističky odpadních vod. Staré ekologické zátěže se nachází v okrajových 
částech k.ú. Prusinovice, mimo současně zastavěné území. 
Pilíř hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel je kladný. Obec má 
kompletní technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizaci, elektriku a plyn) mimo ČOV, dále je 
kladně hodnocena občanská vybavenost obce (MŠ,ZŠ,…) a klidné prostředí pro bydlení.  
Zlepšit podmínky vyváženosti v území, za stávajících podmínek lze zejména posílením pilíře 
životního prostředí, např. formou realizací chybějících prvků ÚSES, krajinné či doprovodné 
zeleně, případně napojením odpadních vod na vlastní nebo vzdálenou ČOV. K pozitivnímu 
rozvoji obce může za současného stavu přispět i dostatečné množství vymezených 
zastavitelných ploch pro bydlení a výrobu (rozvoj ekonomicko-podnikatelských aktivit) na 
území obce. 
 
 
 
Určení problémů plynoucích ze závad a střetů v území:  

 
Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální: 
Urbanistické závady: nevyskytují se. 
Dopravní závady: nevyskytují se. 
Hygienické závady:  
Stacionární zdroj znečištění zatěžuje zastavěné území 
Environmentální závady: nevyskytují se. 
 

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: 
Žádné nebyly nalezeny 
 

Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území 
Střety dopravních záměrů: nevyskytují se. 
Střety záměrů technické infrastruktury: nevyskytují se. 
Střety urbanistických záměrů: 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy II. třídy ochrany 
 
 
Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích  
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Rozbor udržitelného rozvoje území obce Přílepy 
 

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Holešov 

 

Úvod: 
Obec Přílepy se nachází v severozápadní části Zlínského kraje. Územně je začleněn do 
okresu Kroměříž, v němž se nachází cca 1,5 km JV od města Holešov a cca 13 km severně 
od města Zlín. Zatímco rozlohou se řadí mezi menší obce, počtem obyvatel patří naopak mezi 
tři největší v rámci ORP. Docházková a dopravní dostupnost do okolních obcí je dobrá, 
zajištěna pravidelnou autobusovou dopravou nebo dopravou vlastní. Občanská vybavenost v 
obci odpovídá její velikosti (MŠ, ZŠ, Oú, obchod). Zbývající služby pokrývá obec s rozšířenou 
působností Holešov. 
 
 
Základní informace  
(Zdroj: Český statistický úřad k 31.12.2019)  

 
Název obce: Přílepy 
Počet obyvatel: 987   
Výměra obce: 317,60 ha  
Počet částí obce: 1 
Počet katastrálních území: 1 
Typ: Obec 
Web: http://www.prilepy.cz  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov 
Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.:  .:  ANO   (s účinností od 11.10.2018) 
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území  
(Zpracováno v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.)  

 
 
 
 
 
1. Horninové prostředí a geologie 
 

Ložiska nerostů: nevyskytují se. 
Dobývací prostory: nevyskytují se. 
Chráněná ložisková území: nevyskytují se. 
Stará důlní díla: nevyskytují se. 
Poddolovaná území: nevyskytují se. 
Sesuvná území: ANO  (potenciální v S části k.ú.) 
 
 
 
 
2. Vodní režim 
 

Záplavová území Q100: nevyskytují se. 
Ochranná pásma vodních zdrojů: ANO 
Záměr na vybudování protipovodňové hráze: NE 
Zařazení mezi zranitelné oblasti: NE 
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3. Hygiena životního prostředí 
 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže: 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 
pro ochranu zdraví: ANO 
Stacionární zdroje znečištění ovzduší: NE 
Staré ekologické zátěže: ANO ( lokality „Pastvisko“ a „Na vyhlídce“, vše mimo zastavěné 
území) 
 

Liniové zdroje znečištění: 
Dálnice nebo rychlostní silnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší: NE 
Silnice I.tř. jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území: NE 
Železnice jako zdroj hluku, procházející zastavěném území: NE 
 
 
4. Ochrana přírody, krajiny a památek 
 

Ochrana přírody: 
Chráněné krajinné oblasti: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - ptačí oblasti: nevyskytují se. 
Přírodní rezervace: nevyskytují se. 
Přírodní památky: nevyskytují se. 
Památné stromy: nevyskytují se. 
Prvky ÚSES:  NRBK, RBK, LBC, LBK  
 

Ochrana krajiny: 
Přírodní parky: ANO (PP-Hostýnské vrchy) 
Krajinné památkové zóny: nevyskytují se. 
Významné krajinné prvky (registrované): NE 
 

Ochrana památek: 
Památkové rezervace nebo zóny: nevyskytují se. 
Nemovité kulturní památky (zapsané): ANO 
 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Bilance ploch podle ČSÚ k 31.12.2019: 
Celková výměra: 317,60 ha 
Zemědělská půda celkem: 202,99 ha, což je 63.91 % z celkové výměry obce 
Orná půda: 131,40 ha, což je 64.72 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Chmelnice 0 ha 
Vinice: 0 ha 
Zahrady: 39,76 ha, což je 19,59 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Ovocné sady: 6,51 ha, což je 3.21 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Trvalé travní porosty: 25,33 ha, což je 12.48% z celkové výměry zemědělské půdy 
Nezemědělská půda celkem: 114,61 ha, což je 36.09 % z celkové výměry obce 
Lesní půda: 70,16 ha, což je 22.09 % z celkové výměry obce 
Vodní plochy: 3,64 ha, což je 1,15 % z celkové výměry obce 
Zastavěné plochy: 13,16 ha, což je 4.14 % z celkové výměry obce 
Ostatní plochy 27,65 ha, což je 8.71 % z celkové výměry obce 
 

Ekologická stabilita: 
Koeficient ekologické stability: 0,84  
KES 0,3 – 0,9: území málo stabilní - intenzivně využívaná kulturní krajina s výrazným uplatněním 

agroindustriálních prvků 
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 

Silniční doprava: 
Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti:  NE 
Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici (ZÚR, ÚAP): NE 
Silnice I. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
Silnice II. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
 

Železniční tratě:  
Železniční trať:  NE 
Železniční stanice a zastávky: NE 
 

Technická infrastruktura: 
Vodovod: ANO 
Kanalizace: ANO 
Plynofikace: ANO 
Čistírna odpadních vod: ANO  (ČOV–Všetuly) 
Skládka: nevyskytují se 
 
 
 
7. Sociodemografické podmínky 
 

Vývoj počtu obyvatel: 
Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991)   825 
Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001)   843 
Počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence)  839 
Počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence)  836 
Počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence)  843 
Počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence)  862 
Počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence)  867 
Počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence)  872 
Počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence)  897 
Počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence)  922 
Počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence)  920 
Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence)  920 
Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence)  921 
Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence)  942 
Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence)  955 
Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  954 
Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence)  976 
Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence)  983 
Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence)  984 
Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence)  987 
 
 

Přirozený přírůstek (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   + 3 
Saldo migrace (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):       0 
Předpokládaný počet obyvatel v r. 2030:            1030  
(prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
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Věková struktura: 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  165 16,7 % 
Počet obyvatel ve věku 14-64 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  643 65,1 % 
Počet obyvatel ve věku 65 a více (data ČSÚ k 31.12.2019):  179 18,2 % 
Věkový průměr:  41,4 roků 
Index stáří (poměr počtu dětí do věku 14 let a seniorů ve věku 65 let a více): 0,92 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 
provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 
(pro období 2016 – 2030) 

 
Lokalizace obce: 
Obec: Přílepy 
Obec s rozšířenou působností: Holešov 
Okres: Kroměříž 
Kraj: Zlínský 
 
Vstupní údaje: 
Výchozí rok vyhodnocení: 2015 
Výchozí počet obyvatel v bytech: 954 
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 331 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 2,88 
 
Vyhodnocení potřeby bytů: 
Cílový rok vyhodnocení: 2030 
Předpokládaný počet obyvatel: 1030 
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,24 % 
Vypočtený odpad bytů: 12 
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,58 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,63 
Potřeba nových bytů do cílového roku: 47 bytů 
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1100 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 260 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 6,20 ha 
 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 

URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 

opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 

Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na základě 
výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ. 

© Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 
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8. Bydlení 
 

Trvale obydlené byty: 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 276 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 291 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 331 
Počet rodinných domů (SLDB 2001): 285 
Počet rodinných domů (SLDB 2011): 325 
Počet dokončených bytů za období 2010-2015 (zdroj ČSÚ k 31.12.2015):  6 
 

Prognóza bydlení do r. 2030: 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030: 47 bytů  
(vypočet kalkulačkou URBANKA upraven dle požadavku obce) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 6,20 ha 
(vypočet kalkulačkou URBANKA upraven dle požadavku obce) 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro bydlení: 6,27 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 19,5 % 
Disponibilní plochy pro bydlení: 5,04 ha 
 
 
Občanská vybavenost: 
Mateřská školka: ANO 
Základní škola: ANO  (ZDŠ 1-5) 
Střední škola: NE 
Zdravotní středisko: NE 
Obecní úřad: ANO 
Hospoda: ANO 
Obchod se smíšeným zbožím: ANO 
Hasičská zbrojnice: ANO 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost (O): 0,82 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch veřejné vybavenosti (O):        2,00 % 
 
Zastavitelné plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS): 5,84 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro tělovýchovu a sport (OS):   0,00 % 
 
 
 
9. Rekreace a cestovní ruch 
 

Ubytovací kapacity: 
Obec s dobrým potenciálem rozvoje rodinné rekreace 
 

Rekreační a turistický potenciál: 
Architektonická stavba nebo soubor: ANO 
Historicky významná stavba nebo soubor: NE 
Významná stavební dominanta: NE 
Urbanistická hodnota: NE 
Významný vyhlídkový bod: ANO 
Místo významné události: NE 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro sport a rekreaci: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci: 0,00% 
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10. Hospodářské podmínky 
 

Územní podmínky: 
Brownfields: ANO  (farma Přílepy a Zámek) 
Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic: NE 
Vymezená plocha pro průmyslovou zónu: NE 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu: 0,00 % 
 
 
 
 
SWOT  ANALÝZA: 
 
Výpis silných stránek  

 
Kvalitní přírodní prostředí dané existencí přírodního parku 
Zastavěné území napojené na kanalizaci včetně ČOV 
Schválený územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb. 
Zastavěné území napojené na plyn 
Příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel 
Vyšší intenzita bytové výstavby 
Dostatečný rozsah zastavitelných ploch pro bydlení 
Existence základní školy 
 
Výpis slabých stránek  

 
Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Výskyt starých ekologických zátěží mimo zastavěné území 
Vysoký podíl neobydlených bytů 
Nižší úroveň koeficientu ekologické stability 
 
Výpis příležitostí  

 
Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel 
Využití ploch brownfields pro rozvoj ekonomických aktivit 
Využití stávajících ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit 
 
Výpis hrozeb  

 
Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci přírodního parku 
 
 
 
 
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
 
Vyváženost Hodnota 

r. 2020 
Skupina 

Příznivé životní prostředí -0,930 

2c Hospodářský rozvoj 9,516 
Soudržnost společenství obyvatel území 3,765 
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V rámci vyhodnocení vyváženosti územních podmínek lze obec Přílepy hodnotit jako jednu z 
nejlepších v rámci celého ORP a to i přesto, že posuzovaný pilíř životního prostředí dosáhl 
mírně záporné hodnoty. To bylo ovlivněno zařazením celého území do oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům, výskytem starých ekologických zátěží, ploch 
brownfields a nízkým koeficientem ekologické stability. Kladně je naopak životní prostředí 
hodnoceno z hlediska blízkosti přírodního parku Hostýnské vrchy, plynofikace celé obce a 
napojení odpadních vod na ČOV-Všetuly.    
Dlouhodobě příznivé hodnocení je i u pilíře hospodářského a soudržnosti obyvatel, které 
vychází z dobré docházkové a dopravní dostupností, komplexně zbudované technické 
infrastruktury, z klidného prostředí pro bydlení, příznivého vývoje počtu obyvatel i její struktury.   
Ke zlepšení podmínek vyváženosti v území lze za stávajících podmínek přispět formou 
realizací chybějících prvků ÚSES nebo krajinné či doprovodné zeleně. Hospodářský rozvoj lze 
příznivě ovlivnit také např. podporou ekonomických aktivit na stávajících plochách pro výrobu 
a skladování nebo využitím ploch brownfields. 
 
 
 
Určení problémů plynoucích ze závad a střetů v území:  

 
Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální: 
Urbanistické závady:  
Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
Dopravní závady: nevyskytují se. 
Hygienické závady:  
Brownfield zatěžuje zastavěné území 
Environmentální závady: nevyskytují se. 
 
Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: 
Žádné nebyly nalezeny 
 
Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území 
Střety dopravních záměrů: nevyskytují se. 
Střety záměrů technické infrastruktury: nevyskytují se. 
Střety urbanistických záměrů: 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy II. třídy ochrany 
Zastavitelná plocha zasahuje do lokálního biokoridoru 
Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku 
Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
 
 
 
Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích  
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Rozbor udržitelného rozvoje území obce Roštění 
 

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
jako součást 

územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Holešov 
 

Úvod: 
Obec Roštění se nachází v severozápadní části Zlínského kraje. Územně je začleněn do 
okresu Kroměříž, a nachází se cca 6 km severně od města Holešov a cca 14 km 
jihovýchodně od města Přerov.  Rozlohou a počtem obyvatel se obec řadí mezi průměrné 
obce v rámci ORP Holešov. Občanská vybavenost v obci je základní (MŠ, Oú), odpovídající 
její velikosti. Některé základní služby zajišťuje obce Kostelec u Hol. Všechny ostatní pak 
poskytuje středisková obec Holešov. Dopravní dostupnost do okolních obcí dobrá, zajištěna 
pravidelnou autobusovou nebo vlastní dopravou. Rovněž velmi dobrá je dostupnost na sjezd 
D55 a D1.   
 
 
Základní informace  
(Zdroj: Český statistický úřad k 31.12.2019)  

 
Název obce: Roštění 
Počet obyvatel: 673 
Výměra obce: 686,88 ha  
Počet částí obce: 1 
Počet katastrálních území: 1 
Typ: Obec 
Web: http://www.rosteni.cz  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov 
Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.:  ANO   (s účinností od 23.09.2015) 
 
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území  
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)  

 
 
 
 
1. Horninové prostředí a geologie 
 

Ložiska nerostů: nevyskytují se. 
Dobývací prostory: nevyskytují se. 
Chráněná ložisková území: nevyskytují se. 
Stará důlní díla: nevyskytují se. 
Poddolovaná území: nevyskytují se. 
Sesuvná území: ANO  (aktivní v JV části k.ú.) 
 
 
 
2. Vodní režim 
 

Záplavová území Q100: nevyskytují se. 
Ochranná pásma vodních zdrojů: ANO 
Záměr na vybudování protipovodňové hráze:  ANO (poldr Roštěnka) 
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ANO 
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3. Hygiena životního prostředí 
 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže: 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 
pro ochranu zdraví: ANO 
Stacionární zdroje znečištění ovzduší: NE 
Staré ekologické zátěže: ANO ( lokalita Podílky - mimo zastavěné území) 
 
Liniové zdroje znečištění: 
Dálnice nebo rychlostní silnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Silnice I.tř. jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území: nevyskytují se. 
Železnice jako zdroj hluku v zastavěném území: nevyskytují se. 
 
 
 
4. Ochrana přírody, krajiny a památek 
 

Ochrana přírody: 
Chráněné krajinné oblasti: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - ptačí oblasti: nevyskytují se. 
Přírodní rezervace: nevyskytují se. 
Přírodní památky: nevyskytují se. 
Památné stromy: ANO 
Prvky ÚSES:  NRBC, LBC, LBK  
 

Ochrana krajiny: 
Přírodní parky: nevyskytují se. 
Krajinné památkové zóny: nevyskytují se. 
Významné krajinné prvky (registrované): nevyskytují se. 
 

Ochrana památek: 
Památkové rezervace nebo zóny: nevyskytují se. 
Nemovité kulturní památky (zapsané): ANO 
 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Bilance ploch podle ČSÚ: 
Celková výměra: 686,88 ha 
Zemědělská půda celkem: 596,81 ha, což je 86.9 % z celkové výměry obce 
Orná půda: 508,12 ha, což je 85.1 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Chmelnice 0 ha 
Vinice: 0 ha 
Zahrady: 28,60 ha, což je 4.8 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Ovocné sady: 8,68 ha, což je 1.5 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Trvalé travní porosty: 51,41 ha, což je 8.6 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Nezemědělská půda celkem: 90,07 ha, což je 13.1 % z celkové výměry obce 
Lesní půda: 36,29 ha, což je 5.3 % z celkové výměry obce 
Vodní plochy: 5,05 ha, což je 0.7 % z celkové výměry obce 
Zastavěné plochy: 14,26 ha, což je 2.1 % z celkové výměry obce 
Ostatní plochy 34,48 ha, což je 5.0 % z celkové výměry obce 
 
Ekologická stabilita: 
Koeficient ekologické stability: 0,23  
KES do 0,3: území nestabilní - nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur  
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 
Silniční doprava: 
Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti:  ANO (sjezd na D55, D1) 
Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici (ZÚR, ÚAP): NE 
Silnice I. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
Silnice II. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
 

Železniční tratě:  
Železniční trať:  NE 
Železniční stanice a zastávky: NE 
 

Technická infrastruktura: 
Vodovod: ANO 
Kanalizace: ANO 
Plynofikace: ANO 
Čistírna odpadních vod: NE 
Skládka: nevyskytují se 
 
 
 
 
7. Sociodemografické podmínky 
 
Vývoj počtu obyvatel: 
Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991)   719 
Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001)   707 
Počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence)  704 
Počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence)  699 
Počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence)  701 
Počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence)  716 
Počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence)  710 
Počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence)  737 
Počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence)  726 
Počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence)  724 
Počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence)  714 
Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence)  722 
Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence)  708 
Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence)  702 
Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence)  694 
Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  680 
Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence)  671 
Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence)  668 
Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence)  669 
Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence)  673 
 
Přirozený přírůstek (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):    - 7 
Saldo migrace (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):             + 11 
Předpokládaný počet obyvatel v r. 2030:   690 
(prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
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Věková struktura: 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let (data ČSÚ k 31.12.2019):    98 14,6 % 
Počet obyvatel ve věku 14-64 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  433 64,3 % 
Počet obyvatel ve věku 65 a více (data ČSÚ k 31.12.2019):  142 21,1 % 
Věkový průměr:  43,1 roků 
Index stáří (poměr počtu dětí do věku 14 let a seniorů ve věku 65 let a více): 0,69 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 
provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 
(pro období 2016 – 2030) 

 
Lokalizace obce: 
Obec: Roštění 
Obec s rozšířenou působností: Holešov 
Okres: Kroměříž 
Kraj: Zlínský 
 
Vstupní údaje: 
Výchozí rok vyhodnocení: 2015 
Výchozí počet obyvatel v bytech: 680 
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 255 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 2,67 
 
Vyhodnocení potřeby bytů: 
Cílový rok vyhodnocení: 2030 
Předpokládaný počet obyvatel: 690 
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,25 % 
Vypočtený odpad bytů: 10 
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,58 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,43 
Potřeba nových bytů do cílového roku: 31 bytů 
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1200 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 240 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 3,29 ha 
 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 
URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a 
návrhy opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 
Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na 

základě výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ. 
© Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 
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8. Bydlení 
 

Trvale obydlené byty: 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 202 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 252 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 254 
Počet rodinných domů (SLDB 2001): 252 
Počet rodinných domů (SLDB 2011): 253 
 

Prognóza bydlení do r. 2030: 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030: 31 bytů  
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 3,29 ha 
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro bydlení: 3,26 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 13 % 
Disponibilní plochy pro bydlení: 2,83 ha 
 
 
Občanská vybavenost: 
Mateřská školka: ANO 
Základní škola: NE 
Střední škola: NE 
Zdravotní středisko: NE 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy občanského vybavení: 0,08 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch občanského vybavení: 0% 
 
 
 
 
9. Rekreace a cestovní ruch 
 
Ubytovací kapacity: 
Obec s dobrým potenciálem rozvoje rodinné rekreace 
 
Rekreační a turistický potenciál: 
Architektonická stavba nebo soubor: ANO 
Historicky významná stavba nebo soubor: NE 
Významná stavební dominanta: NE 
Urbanistická hodnota: NE 
Významný vyhlídkový bod: ANO 
Místo významné události: NE 
 
• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro sport a rekreaci: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci: 0% 
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10. Hospodářské podmínky 
 

Územní podmínky: 
Brownfields: NE 
Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic: ANO (sjezd na D55, D1) 
Vymezená plocha pro průmyslovou zónu: NE 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ): 0,26 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ): 0 % 
 
 
 
 
SWOT  ANALÝZA: 
 
Výpis silných stránek  

 
Dobré dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice nebo rychlostní silnice 
Zastavěné území napojené na plyn 
Vysoký podíl bytů ve vlastních domech 
Rozsah disponibilních ploch pro bydlení odpovídá potřebám obce 
 
Výpis slabých stránek  

 
Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem k absenci čistírny odpadních vod 
Výskyt starých ekologických zátěží 
Výskyt aktivního sesuvného území 
Nízký koeficient ekologické stability 
Stagnace v počtu obyvatel 
Vysoký podíl neobydlených bytů 
 
Výpis příležitostí  

 
Zlepšení ochrany zastavěného území výstavbou protierozních a protipovodňových 
opatření 
Využití stávajících ploch pro tělovýchovu a sport k posílení soudržnosti obyvatel 
 
Výpis hrozeb  

 
 
 
 
 
 
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
 
Vyváženost Hodnota 

r. 2020 
Skupina 

Příznivé životní prostředí -6,089 

3b Hospodářský rozvoj 4,462 
Soudržnost společenství obyvatel území -0,868 
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Z vyhodnocení vyváženosti územních podmínek jsou pilíře životního prostředí a soudržnosti 
společenství záporné, což je ovlivněno zejména zhoršeno kvalitou ovzduší vzhledem 
k imisním limitům pro ochranu zdraví, výskytem stacionárního zdroje znečištění ovzduší, 
nízkou hodnotou koeficientu ekologické stability a absencí čističky odpadních vod. Na území 
k.ú. Roštění se dále nachází staré ekologické zátěže, které se vyskytují mimo současně 
zastavěné území. Z hlediska soudržnosti obyvatel se jedná o obec s nízkou občanskou 
vybaveností, což se odráží i ve stagnaci počtu obyvatel tak i v horším indexu stáří. 
Naopak pilíř hospodářského rozvoje je kladný, posílený zejména zbudovanou komplexní 
technickou infrastrukturou (vodovod, kanalizace, elektrika a plyn) mimo vlastní nebo sdílenou 
ČOV.  
Zlepšit podmínky vyváženosti v území za stávajících podmínek, lze zejména posílením pilíře 
životního prostředí, např. formou realizací chybějících prvků ÚSES, krajinné či doprovodné 
zeleně, případně napojením odpadních vod na vlastní nebo vzdálenou ČOV. K rozvoji obce a 
posílení soudržnosti společenství lze za současného stavu dosáhnout i využitím vymezených 
zastavitelných ploch pro bydlení s pozitivním dopadem na zvýšení daňové výtěžnosti obce. 
 
 
Určení problémů plynoucích ze závad a střetů v území:  

 
Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální: 
Urbanistické závady:  
Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
Dopravní závady: nevyskytují se. 
Hygienické závady: nevyskytují se. 
Environmentální závady: nevyskytují se. 
 
Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: 
Žádné nebyly nalezeny 
 
Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území 
Střety dopravních záměrů: nevyskytují se. 
Střety záměrů technické infrastruktury: nevyskytují se. 
Střety urbanistických záměrů: 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy II. třídy ochrany 
Zastavitelné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
 
 
Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích  
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Rozbor udržitelného rozvoje území obce Rymice 
 

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Holešov 

 

Úvod: 
Obec Rymice se nachází v severozápadní části Zlínského kraje. Územně je začleněn do 
okresu Kroměříž, v němž se nachází cca 3 km SZ od města Holešov a cca 12,5 km 
východně od města Kroměříž. Rozlohou i počtem obyvatel se obec řadí mezi průměrné obce 
v rámci ORP Holešov. Docházková a dopravní dostupnost do okolních obcí je dobrá, zajištěna 
pravidelnou autobusovou nebo vlastní dopravou. Občanská vybavenost v obci je základní a 
odpovídá její velikosti a významu (MŠ, ZŠ, Oú, obchod). Převážnou část dalších služeb 
pokrývá středisková obec Holešov.  
 
 
 
Základní informace  
(Zdroj: Český statistický úřad k 31.12.2019)  

 
Název obce: Rymice 
Počet obyvatel: 602 
Výměra obce: 551,83 ha  
Počet částí obce: 1 
Počet katastrálních území: 1 
Typ: Obec 
Web: http://www.rymice.cz  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov 
Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.:  ANO   (s účinností od 10.10.2015) 
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území  
(Zpracováno v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.)  

 
 
 
 
1. Horninové prostředí a geologie 
 

Ložiska nerostů: nevyskytují se. 
Dobývací prostory: nevyskytují se. 
Chráněná ložisková území: nevyskytují se. 
Stará důlní díla: nevyskytují se. 
Poddolovaná území: nevyskytují se. 
Sesuvná území: nevyskytují se. 
 
 
 
 
2. Vodní režim 
 

Záplavová území Q100: nevyskytují se. 
Ochranná pásma vodních zdrojů: ANO  (mimo zastavěné území) 
Záměr na vybudování protipovodňové hráze: ANO 
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ANO 
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3. Hygiena životního prostředí 
 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže: 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 
pro ochranu zdraví: ANO 
Stacionární zdroje znečištění ovzduší: NE 
Staré ekologické zátěže: ANO ( lokality Hliník a Kanál u Tvrze – v zastavěném území,   
                                                   lokalita Vápenka - mimo zastavěné území obce) 
 
Liniové zdroje znečištění: 
Dálnice nebo rychlostní silnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Silnice I.tř. jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území: nevyskytují se. 
Železnice jako zdroj hluku v zastavěném území: nevyskytují se. 
 
 
4. Ochrana přírody, krajiny a památek 
 

Ochrana přírody: 
Chráněné krajinné oblasti: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - ptačí oblasti: nevyskytují se. 
Přírodní rezervace: nevyskytují se. 
Přírodní památky: nevyskytují se. 
Památné stromy: nevyskytují se. 
Prvky ÚSES:  LBC, LBK  
 

Ochrana krajiny: 
Přírodní parky: nevyskytují se. 
Krajinné památkové zóny: nevyskytují se. 
Významné krajinné prvky (registrované): nevyskytují se. 
 

Ochrana památek: 
Památkové rezervace nebo zóny: ANO 
Nemovité kulturní památky (zapsané): ANO 
 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Bilance ploch podle ČSÚ: 
Celková výměra: 551,83 ha 
Zemědělská půda celkem: 506,54 ha, což je 91.79 % z celkové výměry obce 
Orná půda: 477,79 ha, což je 94.32 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Chmelnice 0 ha 
Vinice: 0 ha 
Zahrady: 22,93 ha, což je 4,53 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Ovocné sady: 0,31 ha, což je 0.06 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Trvalé travní porosty: 5,50 ha, což je 1,09 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Nezemědělská půda celkem: 45,29 ha, což je 8.21 % z celkové výměry obce 
Lesní půda: 5,82 ha, což je 1.05 % z celkové výměry obce 
Vodní plochy: 5,24 ha, což je 0.95 % z celkové výměry obce 
Zastavěné plochy: 11,26 ha, což je 2,04 % z celkové výměry obce 
Ostatní plochy 22,97 ha, což je 4.17 % z celkové výměry obce 
 
Ekologická stabilita: 
Koeficient ekologické stability: 0,08  
KES do 0,3: území nestabilní - nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur  
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 

Silniční doprava: 
Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti:  ANO  (sjezd na D1, D55) 
Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici (ZÚR, ÚAP): NE 
Silnice I. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
Silnice II. Třídy:  ANO 
Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
 

Železniční tratě:  
Železniční trať:  NE 
Železniční stanice a zastávky: NE 
 

Technická infrastruktura: 
Vodovod: ANO   (obecní) 
Kanalizace: ANO   (obecní) 
Plynofikace: ANO 
Čistírna odpadních vod: NE    (předpokládá se napojení na ČOV-Všetuly)  
 

Skládka: nevyskytují se 
Vymezený koridor pro vedení VVN (ZÚR, jevč.73, 117):  ANO 
 
 
 
7. Sociodemografické podmínky 
 

Vývoj počtu obyvatel: 
Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991)   508 
Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001)   551 
Počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence)  552 
Počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence)  558 
Počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence)  557 
Počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence)  565 
Počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence)  574 
Počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence)  579 
Počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence)  584 
Počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence)  595 
Počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence)  600 
Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence)  606 
Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence)  609 
Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence)  620 
Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence)  604 
Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  608 
Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence)  610 
Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence)  606 
Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence)  604 
Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence)  602 
 
 

Přirozený přírůstek (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   + 2 
Saldo migrace (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):     - 4 
Předpokládaný počet obyvatel v r. 2030:   640 
(prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
 

 



 Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Holešov – aktualizace 2020 

 

 

124 
 

Věková struktura: 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let (data ČSÚ k 31.12.2019):    90 15,0 % 
Počet obyvatel ve věku 14-64 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  408 67,8 % 
Počet obyvatel ve věku 65 a více (data ČSÚ k 31.12.2019):  104 17,2 % 
Věkový průměr:  41,9 roků 
Index stáří (poměr počtu dětí do věku 14 let a seniorů ve věku 65 let a více): 0,87 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 
provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 
(pro období 2016 – 2030) 

 
Lokalizace obce: 
Obec: Rymice 
Obec s rozšířenou působností: Holešov 
Okres: Kroměříž 
Kraj: Zlínský 
 
Vstupní údaje: 
Výchozí rok vyhodnocení: 2015 
Výchozí počet obyvatel v bytech: 609 
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 209 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 2,91 
 
Vyhodnocení potřeby bytů: 
Cílový rok vyhodnocení: 2030 
Předpokládaný počet obyvatel: 640 
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,25 % 
Vypočtený odpad bytů: 8 
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,59 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,66 
Potřeba nových bytů do cílového roku: 35 bytů 
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1200 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 240 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 4,20 ha 

 
 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 
URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 
opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 

Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na základě 
výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ. 

© Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 
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8. Bydlení 
 

Trvale obydlené byty: 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 178 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 200 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 209 
Počet rodinných domů (SLDB 2001): 200 
Počet rodinných domů (SLDB 2011): 208 
 
Prognóza bydlení do r. 2030: 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030: 35 bytů  
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 4,20 ha 
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro bydlení: 4,49 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 0,00 % 
Disponibilní plochy pro bydlení: 4,49 ha 
 
 
Občanská vybavenost: 
Mateřská školka: ANO 
Základní škola: ANO   (1 st.) 
Střední škola: NE 
Zdravotní středisko: NE 
 

Obecní úřad: ANO 
Hospoda: ANO    (obecní) 
Výletiště: ANO    
Obchod se smíšeným zbožím: ANO   (obecní) 
Hasičská zbrojnice: ANO   (sbor dobrovolných hasičů) 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy občanského vybavení: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch občanského vybavení: 0,00% 
 
 
 
9. Rekreace a cestovní ruch 
 

Ubytovací kapacity: 
Obec s nízkým potenciálem rozvoje rodinné rekreace 
 

Rekreační a turistický potenciál: 
Architektonická stavba nebo soubor: ANO 
Historicky významná stavba nebo soubor: ANO 
Významná stavební dominanta: ANO 
Urbanistická hodnota: NE 
Významný vyhlídkový bod: ANO 
Místo významné události: NE 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro sport a rekreaci: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci: 0,00% 
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10. Hospodářské podmínky 
 

Územní podmínky: 
Brownfields: ANO  (Farma Rymice) 
Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic: ANO  (sjezd na D1, D55) 
Vymezená plocha pro průmyslovou zónu: ANO 
 
Územní plán  
Zastavitelné plochy pro drobnou výrobu a služby (VD): 2,73 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro drobnou výrobu a služby (VD): 0,00 % 
 
 
 
 
SWOT  ANALÝZA: 
 
Výpis silných stránek  

 
Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice nebo rychlostní 
silnice  
Zastavěné území napojené na plyn 
Obec má vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb. 
Existence základní školy 
Vysoký podíl bytů ve vlastních domech 
Vysoká intenzita bytové výstavby 
 
Výpis slabých stránek  

 
Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem k absenci čistírny odpadních vod 
Dlouhodobá stagnace v počtu obyvatel 
Nepříznivá struktura obyvatelstva a index stáří 
Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení překračuje prognózu vývoje počtu obyvatel 
Výskyt starých ekologických zátěží 
Nízký koeficient ekologické stability 
 
Výpis příležitostí  

 
Realizace protipovodňových opatření 
Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit 
Využití stávajících ploch pro tělovýchovu a sport k posílení soudržnosti obyvatel 
Využití ploch brownfields pro rozvoj ekonomických aktivit 
Využití stávajících hospodářských budov v okolí Tvrze k rozvoji ekonomických aktivit 
obce a posílení soudržnosti obyvatel 
Napojení obce na vlastní nebo vzdálenou ČOV 
 
Výpis hrozeb  

 
Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých 
ekologických zátěží 
Zhoršení obytného prostředí vzhledem k existenci ploch brownfield 
Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy I. třídy 
ochrany 
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Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
 
Vyváženost Hodnota 

r. 2020 
Skupina 

Příznivé životní prostředí -10,469 

2c Hospodářský rozvoj 7,489 
Soudržnost společenství obyvatel území 2,046 
 
Z vyhodnocení vyváženosti územních podmínek je pilíř životního prostředí výrazně nepříznivý, 
ovlivněn zejména zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví, 
výskytem starých ekologických zátěží v zastavěném území obce, absencí vlastní nebo 
vzdálené ČOV a nízkou hodnotou koeficientu ekologické stability.  
Pilíř hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel je kladný. Opírá se zejména 
o zbudovanou kompletní technickou infrastrukturu bez ČOV, klidné prostředí pro bydlení, 
výbornou dopravní dostupnost i blízkost sjezdu na D1, D55 a dostatečnou občanskou 
vybaveností v obci.  
Zlepšit podmínky vyváženosti v území za stávajících podmínek, lze zejména posílením pilíře 
životního prostředí, např. formou realizací chybějících prvků ÚSES, krajinné či doprovodné 
zeleně, případně napojením obce na vzdálenou nebo vlastní ČOV. K ekonomicko-
hospodářskému rozvoji obce a k posílení soudržnosti obyvatel by mohlo přispět i maximální 
využití vymezených zastavitelných ploch pro bydlení a výrobu na území obce. 
 
 

Určení problémů plynoucích ze závad a střetů v území:  
 

Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální: 
Urbanistické závady: nevyskytují se. 
Dopravní závady: nevyskytují se. 
Environmentální závady: nevyskytují se. 
Hygienické závady: nevyskytují se. 
Brownfield zatěžuje zastavěné území 
Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území 
Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území 
 
Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: 
Žádné nebyly nalezeny 
 
Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území 
Střety dopravních záměrů: nevyskytují se. 
Střety záměrů technické infrastruktury: nevyskytují se. 
Střety urbanistických záměrů: 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy II. třídy ochrany 
Zastavitelné území zasahuje do ochranného pásma produktovodu 
 
Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích  
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Rozbor udržitelného rozvoje území obce Třebětice 
 

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Holešov 

 

Úvod: 
Obec Třebětice se nachází v severní části Zlínského kraje jako součást obce s rozšířenou 
působností Holešov. Obec má jedno katastrální území, ale dvě oddělené části – vlastní 
Třebětice a místní část Alexovice.   
Obec Třebětice se nachází cca 2 km západně od obce Holešov a cca 9 km východně od 
města Kroměříž. Rozlohou i počtem obyvatel se obec řadí mezi průměrné v rámci ORP. 
Dopravní dostupnost do okolních obcí je velmi dobrá, zajištěna pravidelnou autobusovou a 
vlakovou dopravou, případně dopravou vlastní. Výborná je rovněž blízkost sjezdu na D1 a 
D55. Obcí prochází silnice II/438 a je zde i železniční zastávka, která je součásti tratě č. 303 
Kojetín-Val. Mezříčí. Občanská vybavenost v obci je minimální a většinu služeb zajišťuje obec 
s rozšířenou působností Holešov.  
 
 
 
Základní informace  
(Zdroj: Český statistický úřad k 31.12.2019) 

 
Název obce: Třebětice 
Počet obyvatel: 273 
Výměra obce: 602,61 ha  
Počet částí obce: 1   
Počet katastrálních území: 1 
Typ: Obec 
 
Obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov 
Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.:  ANO  (s účinností od 28.11.2013) 
 
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území  
(Zpracováno v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.)  

 
 
 
1. Horninové prostředí a geologie 
 

Ložiska nerostů: nevyskytují se. 
Dobývací prostory: nevyskytují se. 
Chráněná ložisková území: nevyskytují se. 
Stará důlní díla: nevyskytují se. 
Poddolovaná území: nevyskytují se. 
Sesuvná území: nevyskytují se. 
 
 
2. Vodní režim 
 

Záplavová území Q100: ANO  
Ochranná pásma vodních zdrojů: ANO 
Záměr na vybudování protipovodňové hráze: NE 
Zařazení mezi zranitelné oblasti: NE 
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3. Hygiena životního prostředí 
 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže: 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 
pro ochranu zdraví: ANO 
Stacionární zdroje znečištění ovzduší: NE 
Staré ekologické zátěže: ANO  (lokalita Hliník) 
 

Liniové zdroje znečištění: 
Dálnice nebo rychlostní silnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Silnice I.tř. jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území: nevyskytují se. 
Železnice jako zdroj hluku, procházející zastavěném území: ANO 
 
 
 
4. Ochrana přírody, krajiny a památek 
 

Ochrana přírody: 
Chráněné krajinné oblasti: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - ptačí oblasti: nevyskytují se. 
Přírodní rezervace: nevyskytují se. 
Přírodní památky: nevyskytují se. 
Památné stromy: ANO 
Prvky ÚSES:  LBC, LBK  
 

Ochrana krajiny: 
Přírodní parky: nevyskytují se. 
Krajinné památkové zóny: nevyskytují se. 
Významné krajinné prvky (registrované): nevyskytují se. 
 

Ochrana památek: 
Památkové rezervace nebo zóny: nevyskytují se. 
Nemovité kulturní památky (zapsané): ANO 
 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Bilance ploch podle ČSÚ: 
Celková výměra: 602,63 ha 
Zemědělská půda celkem: 556,30 ha, což je 92.3% z celkové výměry obce 
Orná půda: 541,44 ha, což je 97.3 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Chmelnice 0 ha 
Vinice: 0 ha 
Zahrady: 11,12 ha, což je 2.0 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Ovocné sady: 3,16 ha, což je 0.6 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Trvalé travní porosty: 0,58 ha, což je 0,1 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Nezemědělská půda celkem: 46,32 ha, což je 7.7 % z celkové výměry obce 
Lesní půda: 2,67 ha, což je 0,4 % z celkové výměry obce 
Vodní plochy: 3,54 ha, což je 0.6 % z celkové výměry obce 
Zastavěné plochy: 8,34 ha, což je 1.4 % z celkové výměry obce 
Ostatní plochy 31,77 ha, což je 5.3 % z celkové výměry obce 
 
Ekologická stabilita: 
Koeficient ekologické stability: 0,03 
KES do 0,3: území nestabilní - nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur  
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 
Silniční doprava: 
Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti:  ANO  (sjezd na D1, D55) 
Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici (ZÚR, ÚAP): ANO   (D-49) 
Silnice I. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
Silnice II. Třídy:  ANO 
Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
 

Železniční tratě:  
Železniční trať:  ANO 
Železniční stanice a zastávky: ANO 
 

Technická infrastruktura: 
Vodovod: NE 
Kanalizace: ANO 
Plynofikace: ANO 
Čistírna odpadních vod: NE  (předpokládá se napojení na ČOV-Všetuly) 
Skládka: nevyskytují se 
 
 
 
 
7. Sociodemografické podmínky 
 
Vývoj počtu obyvatel: 
Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991)   278 
Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001)   276 
Počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence)  276 
Počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence)  276 
Počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence)  276 
Počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence)  290 
Počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence)  294 
Počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence)  292 
Počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence)  285 
Počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence)  278 
Počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence)  275 
Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence)  278 
Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence)  288 
Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence)  290 
Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence)  287 
Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  280 
Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence)  279 
Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence)  287 
Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence)  280 
Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence)  273 
 
Přirozený přírůstek (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   - 3 
Saldo migrace (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):    - 4 
Předpokládaný počet obyvatel v r. 2030:   290  
(prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
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Věková struktura: 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let   (data ČSÚ k 31.12.2019):    42 15,4 % 
Počet obyvatel ve věku 14-64 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  174 63,7 % 
Počet obyvatel ve věku 65 a více (data ČSÚ k 31.12.2019):    57 20,9 % 
Věkový průměr:  41,5 roků 
Index stáří (poměr počtu dětí do věku 14 let a seniorů ve věku 65 let a více): 0,74 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 
provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 
(pro období 2016 – 2030) 

 
Lokalizace obce: 
Obec: Třebětice 
Obec s rozšířenou působností: Holešov 
Okres: Kroměříž 
Kraj: Zlínský 
 
Vstupní údaje: 
Výchozí rok vyhodnocení: 2015 
Výchozí počet obyvatel v bytech: 280 
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 95 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 2,95 
 
Vyhodnocení potřeby bytů: 
Cílový rok vyhodnocení: 2030 
Předpokládaný počet obyvatel: 290 
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,27 % 
Vypočtený odpad bytů: 4 
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,6 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,68 
Potřeba nových bytů do cílového roku: 15 bytů 
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1200 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 240 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 1,80 ha 
 
 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 
URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 
opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 

Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na základě 
výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ. 

© Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 
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8. Bydlení 
 

Trvale obydlené byty: 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 87 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 83 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 94 
Počet rodinných domů (SLDB 2001): 81 
Počet rodinných domů (SLDB 2011): 94 
 

Prognóza bydlení do r. 2030: 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030: 15 bytů  
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 1,80 ha 
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro bydlení: 2,16 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 13 % 
Disponibilní plochy pro bydlení: 1,93 ha 
 
 
Občanská vybavenost: 
Mateřská školka: NE 
Základní škola: NE 
Střední škola: NE 
Zdravotní středisko: NE 
Obecní úřad: ANO 
Hospoda: NE     
Obchod: NE 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy občanského vybavení: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch občanského vybavení: 0% 
 
 
 
9. Rekreace a cestovní ruch 
 

Ubytovací kapacity: 
Obec s nízkým potenciálem rozvoje rodinné rekreace 
 

Rekreační a turistický potenciál: 
Architektonická stavba nebo soubor: ANO 
Historicky významná stavba nebo soubor: NE 
Významná stavební dominanta: ANO 
Urbanistická hodnota: NE 
Významný vyhlídkový bod: ANO 
Místo významné události: NE 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro sport a rekreaci: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci: 0% 
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10. Hospodářské podmínky 
 

Územní podmínky: 
Brownfields: NE 
Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic: ANO  (D1, D55) 
Vymezená plocha pro průmyslovou zónu: NE 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,64 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu: 0 % 
 
 
 
 
 
SWOT  ANALÝZA: 
 
Výpis silných stránek  

 
Obec má vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb. 
Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice nebo rychlostní 
silnice 
Existence železniční stanice nebo zastávky 
Zastavěné území napojené na plyn 
Vysoký podíl bytů ve vlastních domech 
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení 
 
Výpis slabých stránek  

 
Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem k absenci čistírny odpadních vod 
Snížení rozvoje obce vzhledem k absenci vodovodu 
Nízká vybavenost obce vzhledem k její velikosti 
Dlouhodobě kolísavý vývoj v počtu obyvatel 
Nepříznivá věková struktura obyvatelstva 
Zhoršená kvalita obytného prostředí silniční a železniční dopravou 
Nízká úroveň koeficientu ekologické stability 
 
Výpis příležitostí  

 
Zvýšení územního i hospodářského rozvoje obce vzhledem k zlepšení napojení na 
dálnici nebo rychlostní silnici 
Využití vymezených ploch pro sport a rekreaci k rozvoji společenství obyvatel 
Využití zastavitelných ploch pro bydlení k posílení soudržnosti obyvatel a celkové 
struktury obyvatel obce 
 
Výpis hrozeb  

 
Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých 
ekologických zátěží 
Zhoršení kvality obytného prostředí a zvýšení negativních vlivů z dopravy po dálnici 
nebo rychlostní silnici, zejména v blízkosti sjezdu  
Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti 
Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy I. třídy 
ochrany 
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Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
 
Vyváženost Hodnota 

r. 2020 
Skupina 

Příznivé životní prostředí -11,732 

2c Hospodářský rozvoj    9,504 
Soudržnost společenství obyvatel území    0,310 
 
Z vyhodnocení vyváženosti jednotlivých pilířů je pilíř životního prostředí výrazně záporný, 
ovlivněn zejména zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví, 
velmi nízkým koeficientem ekologické stability, chybějícího obecního vodovodu a absencí 
čističky odpadních vod. Pilíř hospodářského rozvoje je kladný. Obec má částečně 
zbudovanou technickou infrastrukturou (chybí obecní vodovod) a výbornou popravní 
dostupností po silnici a železnici. Pilíř soudržnosti společenství obyvatel je mírně kladný, 
podpořen zejména výbornou dopravní dostupnosti po silnici a železnici, částečně 
vybudovanou technickou infrastrukturou, ovšem nízkou občanskou vybaveností. Aktuálně je 
v obci dostatek zastavitelných ploch pro bydlení.   
Příznivé životní prostředí lze na území k.ú. Třebětice podpořit zejména doplněním a realizací 
chybějících prvků ÚSES, krajinné a doprovodné zeleně nebo realizací ČOV. Podpora bydlení 
a základní občanská vybavenost může přispět k příznivému vývoji struktury obyvatel a ke 
zvyšování daňové výtěžnosti obce. Zlepšení hospodářsko-ekonomických podmínek obyvatel 
obce je i v silném očekávání s budoucím rozvojem SPZ-Holešov.  
 
 
 
Určení problémů plynoucích ze závad a střetů v území:  

 
Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální: 
Urbanistické závady:  
Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
Hygienické závady:  
Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území 
Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území 
Železniční trať zatěžuje zastavěné území 
Environmentální závady: nevyskytují se. 
 
Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: 
Žádné nebyly nalezeny 
 
Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území 
Střety dopravních záměrů: nevyskytují se. 
Střety záměrů technické infrastruktury: nevyskytují se. 
Střety urbanistických záměrů: 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy II. třídy ochrany 
 
Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích  
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Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zahnašovice 
 

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Holešov 

 

Úvod: 
Obec Zahnašovice se nachází v severozápadní části Zlínského kraje. Územně je 
začleněna do okresu Kroměříž, v němž se nachází cca 3,0 km jižně od města Holešov a cca 
14 km východně od okresního města Kroměříž. Rozlohou i počtem obyvatel se obec řadí mezi 
průměrné obce v rámci ORP Holešov. Obcí prochází silnice II/438, která zajišťuje hlavní 
dopravní dostupnost do okolních obcí a to autobusovou nebo vlastní dopravou. Občanská 
vybavenost v obci je velmi nízká, a proto část služeb pokrývá obec Ludslavice a zbývající 
služby pak středisková obec Holešov.  

 

Základní informace  
(Zdroj: Český statistický úřad k 31.12.2019)  

 
Název obce: Zahnašovice 
Počet obyvatel: 322 
Výměra obce: 568,01 ha  
Počet částí obce: 1 
Počet katastrálních území: 1 
Typ: Obec 
Web: http://www.zahnasovice.cz  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov 
Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.:  ANO   (s účinností od 28.10.2017) 
 
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území  
(Zpracováno v souladu s ust. § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.)  

 
 
 
 
1. Horninové prostředí a geologie 
 

Ložiska nerostů: nevyskytují se. 
Dobývací prostory: nevyskytují se. 
Chráněná ložisková území: nevyskytují se. 
Stará důlní díla: nevyskytují se. 
Poddolovaná území: nevyskytují se. 
Sesuvná území: nevyskytují se. 
 
 
2. Vodní režim 
 

Záplavová území Q100: NE  
Ochranná pásma vodních zdrojů: ANO 
Záměr na vybudování protipovodňové hráze: NE 
Zařazení mezi zranitelné oblasti: NE 
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3. Hygiena životního prostředí 
 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže: 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 
pro ochranu zdraví: ANO 
Stacionární zdroje znečištění ovzduší: ANO 
Staré ekologické zátěže: nevyskytují se 
 

Liniové zdroje znečištění: 
Dálnice nebo rychlostní silnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Silnice I.tř. jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území: nevyskytují se. 
Železnice jako zdroj hluku, procházející zastavěném území: nevyskytují se. 
 
 
 
4. Ochrana přírody, krajiny a památek 
 

Ochrana přírody: 
Chráněné krajinné oblasti: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - ptačí oblasti: nevyskytují se. 
Přírodní rezervace: nevyskytují se. 
Přírodní památky: nevyskytují se. 
Památné stromy: nevyskytují se. 
Prvky ÚSES:  LBC, LBK  
 

Ochrana krajiny: 
Přírodní parky: nevyskytují se. 
Krajinné památkové zóny: nevyskytují se. 
Významné krajinné prvky registrované: nevyskytují se. 
 

Ochrana památek: 
Památkové rezervace nebo zóny: nevyskytují se. 
Nemovité kulturní památky (zapsané): NE 
 
 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Bilance ploch podle ČSÚ: 
Celková výměra: 568,01 ha 
Zemědělská půda celkem: 435,91 ha, což je 76.74 % z celkové výměry obce 
Orná půda: 420,39 ha, což je 96,44 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Chmelnice 0 ha 
Vinice: 0 ha 
Zahrady: 10,95 ha, což je 2,51 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Ovocné sady: 4,49 ha, což je 1.03 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Trvalé travní porosty: 0,08 ha, což je 0,02 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Nezemědělská půda celkem: 132,10 ha, což je 23.26 % z celkové výměry obce 
Lesní půda: 5,52 ha, což je 1,00 % z celkové výměry obce 
Vodní plochy: 5,88 ha, což je 1,04 % z celkové výměry obce 
Zastavěné plochy: 9,70 ha, což je 1.71 % z celkové výměry obce 
Ostatní plochy 111,00 ha, což je 19,54 % z celkové výměry obce 
 

Ekologická stabilita: 
Koeficient ekologické stability: 0,05  
KES do 0,3: území nestabilní - nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur  



 Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Holešov – aktualizace 2020 

 

 

137 
 

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 
Silniční doprava 
Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti:  ANO (sjezd D49, D55) 
Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici (ZÚR, ÚAP): ANO 
Silnice I. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
Silnice II. Třídy:  ANO 
Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
 

Železniční tratě:  
Železniční trať:  NE 
Železniční stanice a zastávky: NE 
 

Technická infrastruktura: 
Vodovod: ANO 
Kanalizace: ANO 
Plynofikace: ANO 
Čistírna odpadních vod: ANO  (napojeno na ČOV – Všetuly) 
Skládka: nevyskytují se 
 
 
 
7. Sociodemografické podmínky 
 

Vývoj počtu obyvatel: 
Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991)   353 
Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001)   333 
Počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence)  333 
Počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence)  344 
Počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence)  342 
Počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence)  337 
Počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence)  332 
Počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence)  331 
Počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence)  334 
Počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence)  325 
Počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence)  325 
Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence)  332 
Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence)  332 
Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence)  326 
Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence)  320 
Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  321 
Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence)  309 
Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence)  315 
Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence)  320 
Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence)  322 
 
Přirozený přírůstek (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):     0 
Saldo migrace (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):    +2 
Předpokládaný počet obyvatel v r. 2030:   330  
(prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
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Věková struktura: 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let   (data ČSÚ k 31.12.2019):  46 14,3 % 
Počet obyvatel ve věku 14-64 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  216 67,1 % 
Počet obyvatel ve věku 65 a více (data ČSÚ k 31.12.2019):  60 18,6 % 
Věkový průměr:  42,8 roků 
Index stáří (poměr počtu dětí do věku 14 let a seniorů ve věku 65 let a více): 0,77 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 
provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 
(pro období 2016 – 2030) 

 
Lokalizace obce: 
Obec: Zahnašovice 
Obec s rozšířenou působností: Holešov 
Okres: Kroměříž 
Kraj: Zlínský 
 
Vstupní údaje: 
Výchozí rok vyhodnocení: 2015 
Výchozí počet obyvatel v bytech: 321 
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 119 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 2,7 
 
Vyhodnocení potřeby bytů: 
Cílový rok vyhodnocení: 2030 
Předpokládaný počet obyvatel: 325 
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,25 % 
Vypočtený odpad bytů: 4 
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,58 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,46 
Potřeba nových bytů do cílového roku: 14 bytů 
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1200 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 240 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 1,48 ha 
 
 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 
URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a 
návrhy opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 
Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na 

základě výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ. 
© Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 
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8. Bydlení 
 
Trvale obydlené byty: 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 125 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 122 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 119 
Počet rodinných domů (SLDB 2001): 122 
Počet rodinných domů (SLDB 2011): 118 
 

Prognóza bydlení do r. 2030: 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030: 14 bytů  
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 1,48 ha 
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy smíšené obytné (SO): 1,36 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 0 % 
Disponibilní plochy smíšené obytné: 1,36 ha 
 
 
Občanská vybavenost: 

Mateřská školka: NE 
Základní škola: NE 
Střední škola: NE 
Zdravotní středisko: NE 
Dům s pečovatelskou službou: NE 
 
• Územní plán  
Zastavitelné plochy občanského vybavení: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch občanského vybavení: 0 % 
 
 
 
 
9. Rekreace a cestovní ruch 
 
Ubytovací kapacity: 
Obec s nízkým potenciálem rozvoje rodinné rekreace 
 
Rekreační a turistický potenciál: 
Architektonická stavba nebo soubor: ANO 
Historicky významná stavba nebo soubor: NE 
Významná stavební dominanta: NE 
Urbanistická hodnota: NE 
Významný vyhlídkový bod: ANO 
Místo významné události: NE 
 
• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro sport a rekreaci: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci: 0 % 
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10. Hospodářské podmínky 
 

Územní podmínky: 
Brownfields: NE 
Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic: ANO (sjezd D49, D55) 
Vymezená plocha pro průmyslovou zónu: ANO 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro výrobu celkem: 52.13 ha    
(z toho je 50,09 ha plocha SPZ Holešov) 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu: 0 % 
Disponibilní plochy pro výrobu: 52,13 ha    
 
 
 
 
SWOT  ANALÝZA: 
 

Výpis silných stránek  
 

Zastavěné území napojené na plyn 
Odkanalizování obce na vzdálenou ČOV-Všetuly 
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností i ostatních městských aglomerací 
Vysoký podíl bytů ve vlastních domech 
Dobrá dostupnost ke sjezdu na D1, D55 
Schválený územní plán 
Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu obyvatel 
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu (většina vymezena v rámci SPZ Holešov) 
 

Výpis slabých stránek  
 

Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárního zdroje znečištění ovzduší 
Nízká úroveň koeficientu ekologické stability 
Nepříznivá věková struktura obyvatelstva a nepříznivý index stáří 
Nízká občanská vybavenost obce vzhledem k její velikosti 
 

Výpis příležitostí  
 

Zvýšení územního i hospodářského rozvoje obce vzhledem k zlepšení napojení na 
dálnici nebo rychlostní silnici 
Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit 
Využití stávajících ploch pro OS k rozvoji společenství obyvatel 
Zvýšení zaměstnanosti a ekonomického rozvoje v souvislosti s naplněním SPZ Holešov 
 

Výpis hrozeb  
 

Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy I. třídy 
ochrany 
Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k nízké občanské vybavenosti 
Narušení obytného prostředí obce vzhledem k expanzi ploch výroby a skladování 
Zhoršení kvality obytného prostředí z dopravy po dálnici a silnici II/438 
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Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
 

Vyváženost Hodnota 
r. 2020 

Skupina 

Příznivé životní prostředí -10,685 

3b Hospodářský rozvoj 4,187 
Soudržnost společenství obyvatel území -0,935 

 
V rámci vyhodnocení vyváženosti územních podmínek je v obci výrazně záporně pilíř 
životního prostředí. Ten je ovlivněn zejména posuzovanými indikátory jako je zhoršená kvalita 
ovzduší vzhledem k imisním limitům, výskyt stacionárních zdrojů znečištění ovzduší na území 
obce a velmi nízkou hodnotou koeficientu ekologické stability. Celková kvalita hygieny 
prostředí je v obci aspoň částečně kompenzována plynofikaci obce a napojením odpadních 
vod na vzdálenou ČOV-Všetuly. Kladné hodnocení pilíře hospodářského je dáno zejména 
zbudováním komplexní technické infrastruktury včetně ČOV, velmi dobrou dopravní 
dostupností do okolních obcí včetně dostupností na sjezd D1 a D55. V silném očekávání je 
stále případný rozvoj a obsazenost SPZ-Holešov. Z pohledu soudržnosti společenství 
obyvatel je hodnocení záporné, protože v obci dlouhodobě klesá počet obyvatel, věková 
struktura a index stáří je nepříznivá. V současné době má obec dostatek disponibilních ploch 
pro bydlení.  
Příznivé životní prostředí lze na území k.ú. Zahnašovice podpořit zejména doplněním 
chybějících prvků ÚSES, případně i rozdělením velkých, zemědělsky obhospodařovaných 
celků např. prvky krajinné a izolační zeleně, zejména ze strany budoucí SPZ-Holešov. Ke 
zvýšení počtu obyvatel a tím dosažení i odpovídající daňové výtěžnosti, lze přispět jednak 
lepší dostupností ke stávajícím zastavitelných plochám pro bydlení, podporou o obnovu 
stávajícího bytového fondu v centrální části obce a celkovým zlepšením občanské 
vybavenosti s cílem dosažení aspoň základního vybavení.  
 
 
Určení problémů plynoucích ze závad a střetů v území:  

 
Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální: 
Urbanistické závady:  
Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
Hygienické závady:  
Stacionární zdroj znečištění zatěžuje zastavěné území 
Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území 
Environmentální závady: nevyskytují se. 
 

Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: 
Žádné nebyly nalezeny 
 

Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území 
Střety dopravních záměrů: nevyskytují se. 
Střety záměrů technické infrastruktury: nevyskytují se. 
Střety urbanistických záměrů: 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy II. třídy ochrany 
Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
 
Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích  
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Rozbor udržitelného rozvoje území obce Žeranovice 
 

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Holešov 

 

Úvod: 
Obec Žeranovice je menší obec, která se nachází v okrese Kroměříž, cca 4 km jižně od 
města Holešov a cca 9 km severně od města Zlína. Co do rozlohy i počtu obyvatel se řadí 
mezi průměrné obce v rámci ORP Holešov. Dopravní dostupnost do okolních obcí je dobrá, 
zajištěna autobusovou nebo vlastní dopravou. Občanská vybavenost v obci je dobrá, 
odpovídající její velikosti (MŠ, ZŠ-1st., Oú, výletiště, zámek, obchod, služby). Zbývající služby 
pokrývá převážně obec s rozšířenou působností Holešov.  
 
 
 
Základní informace  
(Zdroj: Český statistický úřad k 31.12.2015)  

 
Název obce: Žeranovice 
Počet obyvatel: 796  
Výměra obce: 537,95 ha  
Počet částí obce: 1 
Počet katastrálních území: 1 
Typ: Obec 
Web: http://www.zeranovice.cz/  
Obec s pověřeným obecním úřadem: Holešov 
Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb.:  ANO   (s účinností od 28.11.2017) 
 
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území  
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)  

 
 
 
 
1. Horninové prostředí a geologie 
 

Ložiska nerostů: ANO  (ložisko cihlářské hlíny, č. ložiska: B3 203 500) 
Dobývací prostory: nevyskytují se. 
Chráněná ložisková území: ANO  
Stará důlní díla: nevyskytují se. 
Poddolovaná území: nevyskytují se. 
Sesuvná území: ANO  (aktivní v JV části k.ú.) 
 
 
 
2. Vodní režim 
 

Záplavová území Q100: nevyskytují se. 
Ochranná pásma vodních zdrojů: ANO 
Záměr na vybudování protipovodňové hráze: ANO (záchytný poldr) 
Zařazení mezi zranitelné oblasti: NE 
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3. Hygiena životního prostředí 
 

Hygiena ovzduší a ekologické zátěže: 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům 
pro ochranu zdraví: ANO 
Stacionární zdroje znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Staré ekologické zátěže: ANO ( lokality Na Stráni, Hrádek a skládka Žeranovice, vše mimo 
zastavěné území) 
 

Liniové zdroje znečištění: 
Dálnice nebo rychlostní silnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší: nevyskytují se. 
Silnice I.tř. jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území: nevyskytují se. 
Železnice jako zdroj hluku v zastavěném území: nevyskytují se. 
 
 
4. Ochrana přírody, krajiny a památek 
 

Ochrana přírody: 
Chráněné krajinné oblasti: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - evropsky významné lokality: nevyskytují se. 
NATURA 2000 - ptačí oblasti: nevyskytují se. 
Přírodní rezervace: nevyskytují se. 
Přírodní památky: nevyskytují se. 
Památné stromy: ANO 
Prvky ÚSES:  RBK, LBC, LBK  
 

Ochrana krajiny: 
Přírodní parky: nevyskytují se. 
Krajinné památkové zóny: nevyskytují se. 
Významné krajinné prvky (registrované): nevyskytují se. 
 

Ochrana památek: 
Památkové rezervace nebo zóny: nevyskytují se. 
Nemovité kulturní památky (zapsané): ANO 
 
 
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 

Bilance ploch podle ČSÚ: 
Celková výměra: 537,95 ha 
Zemědělská půda celkem: 467,50 ha, což je 86.96 % z celkové výměry obce 
Orná půda: 419,81 ha, což je 89.80 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Chmelnice 0 ha 
Vinice: 0 ha 
Zahrady: 30,44 ha, což je 6.51 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Ovocné sady: 0,86 ha, což je 0.18 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Trvalé travní porosty: 16,39 ha, což je 3.51 % z celkové výměry zemědělské půdy 
Nezemědělská půda celkem: 70,45 ha, což je 13,04 % z celkové výměry obce 
Lesní půda: 25,27 ha, což je 4.70 % z celkové výměry obce 
Vodní plochy: 6,64 ha, což je 1.23 % z celkové výměry obce 
Zastavěné plochy: 12,77 ha, což je 2.37 % z celkové výměry obce 
Ostatní plochy 25,77 ha, což je 4.79 % z celkové výměry obce 
 
Ekologická stabilita: 
Koeficient ekologické stability: 0,17 
KES do 0,3: území nestabilní - nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur  
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
 

Silniční doprava: 
Sjezd z dálnice nebo z rychlostní silnice v obci nebo v její blízkosti:  NE 
Vymezený koridor pro dálnici nebo rychlostní silnici (ZÚR, ÚAP): ANO  (D49) 
 
Silnice I. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
Silnice II. Třídy:  NE 
Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP):  NE 
 

Železniční tratě:  
Železniční trať:  NE 
Železniční stanice a zastávky: NE 
 

Technická infrastruktura: 
Vodovod: ANO  (obecní) 
Kanalizace: ANO  (obecní) 
Plynofikace: ANO 
Čistírna odpadních vod: ANO  (obecní ČOV) 
Skládka: nevyskytují se 
 
 
 
 
7. Sociodemografické podmínky 
 

Vývoj počtu obyvatel: 
Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991)   673 
Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001)   746 
Počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence)  754 
Počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence)  759 
Počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence)  758 
Počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence)  763 
Počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence)  770 
Počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence)  764 
Počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence)  776 
Počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence)  774 
Počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence)  770 
Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence 755 
Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence)  750 
Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence)  754 
Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence)  766 
Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence)  760 
Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence)  775 
Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence)  778 
Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence)  787 
Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence)  796 
 
Přirozený přírůstek (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):   + 4 
Saldo migrace (zdroj ČSÚ k 31.12.2019):    + 5 
Předpokládaný počet obyvatel v r. 2030:   820  
(prognóza, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 
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Věková struktura: 
Počet obyvatel ve věku 0-14 let   (data ČSÚ k 31.12.2019):  134 16,8 % 
Počet obyvatel ve věku 14-64 let (data ČSÚ k 31.12.2019):  532 66,9 % 
Počet obyvatel ve věku 65 a více (data ČSÚ k 31.12.2019):  130 16,3 % 
Věkový průměr:  40,9 roků 
Index stáří (poměr počtu dětí do věku 14 let a seniorů ve věku 65 let a více): 1,03 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 
provedené v souladu s § 53, odst. 5, písm. f) stavebního zákona 

Výpis z urbanistické kalkulačky URBANKA 
(pro období 2016 – 2030) 

 
Lokalizace obce: 
Obec: Žeranovice 
Obec s rozšířenou působností: Holešov 
Okres: Kroměříž 
Kraj: Zlínský 
 
Vstupní údaje: 
Výchozí rok vyhodnocení: 2015 
Výchozí počet obyvatel v bytech: 760 
Výchozí počet bytů (bytové domy, rodinné domy a jiné objekty): 242 
Vypočtená průměrná zalidněnost bytů ve výchozím roce: 3,14 
 
Vyhodnocení potřeby bytů: 
Cílový rok vyhodnocení: 2030 
Předpokládaný počet obyvatel: 820 
Odhad průměrné roční intenzity odpadu bytů: 0,24 % 
Vypočtený odpad bytů: 9 
Odhad ročního poklesu zalidněnosti bytů: 0,61 % 
Vypočtená průměrná zalidněnost v cílovém roce: 2,85 
Potřeba nových bytů do cílového roku: 45 bytů 
 
Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch: 
Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (mimo zastavěné území): 80 % 
Podíl nových bytů v rodinných domech: 90 % 
Průměrná velikost pozemku rodinného domu vč. funkčně propojených ploch: 1440 m2 

Průměrná velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě vč. funkčně propojených ploch: 290 m2 

Navýšení potřeby ploch z hlediska nedostupnosti pozemků a jiných lokálních faktorů: 20 % 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 4,95 ha 
 
 

Tento výpis byl pořízen z internetové aplikace URBANKA - urbanistická kalkulačka. 
URBANKA je nástrojem pro vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí. 

Uvedený nástroj vznikl v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 
opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3. 

Aktualizace vstupních údajů i předpokládaného vývoje počtu obyvatel v obcích byla provedena v roce 2013 na základě 
výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a dalších údajů, průběžně poskytovaných ČSÚ. 

© Institut regionálních informací, s.r.o., 2011-15 
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8. Bydlení 
 

Trvale obydlené byty: 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 212 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 226 
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 240 
Počet rodinných domů (SLDB 2001): 224 
Počet rodinných domů (SLDB 2011): 235 
 

Prognóza bydlení do r. 2030: 
Celková potřeba nových bytů do r. 2030: 45 bytů  
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení: 4,95 ha 
(vypočteno, kalkulačka URBANKA) 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro bydlení: 5,25 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení: 31 % 
Disponibilní plochy pro bydlení: 3,60 ha 
 
 
Občanská vybavenost: 
Mateřská školka: ANO 
Základní škola: ANO  (ZDŠ 1-5) 
Střední škola: NE 
Zdravotní středisko: NE 
Obecní úřad: ANO 
Hospoda: ANO 
Výletiště: ANO   (za obecním úřadem) 
Obchod se smíšeným zbožím: ANO 
Hasičská zbrojnice: ANO 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy občanského vybavení (OH): 0,19 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch občanského vybavení (OH): 0 % 
 
 
 
9. Rekreace a cestovní ruch 
 

Ubytovací kapacity: 
Obec s dobrým potenciálem rozvoje rodinné rekreace 
 

Rekreační a turistický potenciál: 
Architektonická stavba nebo soubor: ANO 
Historicky významná stavba nebo soubor: NE 
Významná stavební dominanta: NE 
Urbanistická hodnota: NE 
Významný vyhlídkový bod: ANO 
Místo významné události: NE 
 

Územní plán  
Zastavitelné plochy pro sport a rekreaci: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci: 0 % 
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10. Hospodářské podmínky 
 

Územní podmínky: 
Brownfields: NE 
Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic: NE 
Vymezená plocha pro průmyslovou zónu: NE 
 

• Územní plán  
Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,00 ha 
Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu: 0 % 
 
 
 
SWOT  ANALÝZA: 
 
Výpis silných stránek  

 
Obec má kompletní inženýrské sítě včetně vlastní ČOV  
Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností 
Příznivá věková struktura obyvatelstva  
Příznivý vývoj počtu obyvatel v obci 
Existence MŠ a základní školy (1-5) 
Vydaný územní plán podle zákona č. 183/2006 Sb. 
Dobré podmínky pro rozvoj rekreace 
Vlastní zdroje pitné vody (studny) včetně vodovodního řádu, jako významný strategický 
potenciál v majetku obce 
 

Výpis slabých stránek  
 

Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 
Nízká úroveň koeficientu ekologické stability 
Vyšší podíl neobydlených bytů 
 
 

Výpis příležitostí  
 

Zvýšení územního i hospodářského rozvoje obce vzhledem k blízkosti budoucího 
napojení na dálnici D49 
Zvýšení a podpora všech společenských aktivit v oblasti kultury a sportu s cílem 
rozvoje společenství obyvatel 
Využití stávajících ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit 
V případě otevření těžby ložiska cihlářské hlíny - posílení hospodářského rozvoje obce 
 
Výpis hrozeb  
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Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
 

Vyváženost Hodnota 
r. 2020 

Skupina 

Příznivé životní prostředí -7,853 

2c Hospodářský rozvoj 4,104 
Soudržnost společenství obyvatel území 0,913 

 
Z vyhodnocení vyváženosti územních podmínek je pilíř životního prostředí záporný, ovlivněn 
zejména zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví a nízkou 
hodnotou koeficientu ekologické stability. Přínosem v oblasti životního prostředí je napojení 
obecní kanalizace na vlastní ČOV, což přispívá k posílení celkové kvality hygieny prostředí.  
Pilíř hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel je kladný, opírající se 
zejména o zbudovanou komplexní technickou infrastrukturu, velmi dobrou dopravní 
dostupnost, která je zajištěna pravidelnou autobusovou a vlastní dopravou, klidné prostředí 
pro bydlení, příznivou věkovou strukturu obyvatel obce a odpovídající občanskou vybavenost.  
Zlepšit podmínky vyváženosti v území, lze za stávajících podmínek např. formou realizace 
chybějících prvků ÚSES, krajinné či doprovodné zeleně nebo podporou zaměstnanosti a 
společensko-kulturních aktivit v obci.  
 
 
 
 
Určení problémů plynoucích ze závad a střetů v území:  

 
Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální: 
Urbanistické závady:  
Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
Zastavěné území zasahuje do chráněného ložiskového území 
Hygienické závady: nevyskytují se. 
Environmentální závady: nevyskytují se. 
 
Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území: 
Žádné nebyly nalezeny 
 
Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území 
Střety dopravních záměrů:  
Koridor rychlostní silnice křižuje lokální biokoridor 
Koridor rychlostní silnice křižuje regionální biokoridor 
Střety záměrů technické infrastruktury: nevyskytují se. 
Střety urbanistických záměrů: 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany 
Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy II. třídy ochrany 
Zastavitelná plocha zasahuje do lokálního biokoridoru 
Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 
 
Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích  

 
 
 


