
POZITIVA NEGATIVA

1 širší územní vztahy Obec Bystrovany leží v hanácké rovině asi šest kilometrů východním směrem od Olomouce pod posledním výběžkem Nízkého Jesení-
ku, který je zakončen poutním místem, Svatým Kopečkem�

2 prostorové a funkční uspořádání území
Neortogonální návesní lokace vsi vrcholně středověkého až pozdně středověkého založení  s širokou ulicovou návsí -typickou hanác-
kou návesní ulicovku, která je tvořena řadovou zástavbou zemědělských usedlostí stavěných okapem k silnici, s malou neoplocenou 
předzahrádkou�

Vysoký nárůst zastavěné plochy v letech 2008 - 2019,  rozsáhlé plochy plošné, novodobé výstavby (suburbia) -  řídce zastavěný 
prostor volně stojících rodinných domů o maximálně jednom podlaží s využitým podkrovím, které jsou od uličního prostotu odděleny 
předzahrádkou s oplocením� Jednotlivé objekty mají odlišné formy průčelí i tvaru střechy, a to sedlové nebo valbové�

3 struktura osídlení Příměstský venkov, středisko III� řádu s dostupností do města Olomouce do 15 minut� Silné vazby na Olomouc, základní občanská 
vybavenost�

4 sociodemografické podmínky a bydlení Nízký věkový průměr (průměr SO ORP 41,6 let)� Patří mezi obce ORP Olomouc, které v letech 2016 - 2019 nejvíce ztrácely obyvatelstvo migrací�

5 příroda a krajina Řeka Bystřice s navazující zelení�
Velkou část území tvoří rozlehlé plochy intenzivně využívané zemědělské půdy, nejsou provedeny pozemkové úpravy, kromě řeky 
Bystřice se zelenými břehy nejsou téměř žádné další přírodní prvky, biokoridor podél Hamerského náhonu nenavazuje na ÚSES 
vymezený v ÚP Olomouc�

6 vodní režim a horninové prostředí CHOPAV Záplavová území a aktivní zóna záplavy Bystřice�

7 kvalita životního prostředí Žádná řešená ekologická zátěž�

8 zemědělský půdní fond a pozemky určené k 
plnění funkcí lesa Část půd 1� a 2� třídy ochrany� Část půd silně ohrožených větrnou erozí�

9 občanská vybavenost včetně její dostup-
nosti a veřejná prostranství

V obci MŠ, ZŠ I� stupeň, knihovna, pošta, sokolovna� Standard dostupnosti 600 m pro MŠ a ZŠ 1� stupen splněn pro celé území, časo-
vý standard dostupnosti 30 minut do úplné ZŠ splněn, splněny i standardy knihovna, pošta� Standard dostupnosti osobním automobi-
lem je splněn  pro všechny zařízení ambulantní zdravotní péče� 

Standardy dostupnosti 600 m  pro všeobecné praktické lékařství, lékárny, praktické lékařství pro děti a dorost, zubní ordinace nejsou 
splněny pro celé území obce, ovšem  obec  leží v těsné blízkosti jádrové části Olomouce s množstvím těchto zařízení� 

10 dopravní a technická infrastruktura včetně 
jejich dostupnosti V obci  kanalizace ČOV (Svazek obcí Bystrovany a Bukovany), vodovod, plynovod�

11 ekonomické a hospodářské podmínky Dostatek stabilních výrobních a podnikatelských subjektů, blízkost města Olomouce�

12 rekreace a cestovní ruch Podprůměrný potenciál cestovního ruchu v rámci obcí ORP Olomouc�

13 bezpečnost a ochrana obyvatel V obci není umístěna hasičská zbrojnice dobrovolných hasičů, místo ohrožené bleskovou povodní�

Demografické údaje za rok 2019
index stáří (IS) podíl osob starších 65 let k osobám věku 
0-14 v % 83,5 podprůměrný index stáří v rámci SO ORP Olomouc, od roku 2016 však došlo ke stárnutí populace

průměrný věk obyvatel 40,1 podprůměrný věk (průměr SO ORP 41,6 let)

hrubá míra celkového přírůstku obyvatel  (HMCP) - cel-
kový přírůstek  mezi lety 2016 - 2019  na 1000 obyvatel 
středního stavu

-17,4 obec v tomto období zaznamenala zápornou HMCP, největší pokles celkového přírůstku byl zaznamenán v 
letech 2018 a 2019 

VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK
pilíř hodnocení odůvodnění

přírodní + minimální podíl lesa, obec těží z přírodního rámce podhůří Nízkého Jeseníku a vodního toku řeky Bystřice, nachází se v blízkosti krajského města

hospodářský + tradiční zemědělská obec, v obci je dostatek podnikatelských subjektů a pracovních příležitostí, je zajištěn i rozvoj podnikání

sociální + zájem o bydlení je v obci patrný dle realizované výstavby, veřejná infrastruktura je dostatečná, díky dostupnosti služeb v obci i blízkém městě je 
život v obci kvalitní

POŽADAVKY NA ZADÁNÍ ÚP
respektovat územní rezervu D-O-L, strukturu historické návsi

prověřit možnosti návrhu ploch pro bydlení vzhledem k očekávanému zájmu o bytovou výstavbu

řešit střet trasy D-O-L a regionálního biocentra ÚSES, střet navrhované trasy tzv� východní tangenty a 
regionálního biocentra ÚSES, rozvoj obce mimo kvalitní zemědělské půdy

vyvořit podmínky pro realizaci zeleně v krajině
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Pohyb obyvatelstva v obci Bystrovany 

Přirozený přírůstek/úbytek Migrační přírůstek/úbytek Celkový přírůstek/úbytek
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Zastavěná plocha v obci Bystrovany (ha) 
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Vývoj bytové výstavby v obci Bystrovany 
počet dokončených bytů


