
VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK   
pilíř hodnocení odůvodnění
příznivé životní prostředí - velkou část území tvoří rozlehlé plochy intenzivně využívané zemědělské půdy, 
hospodářský rozvoj + drobné živnosti, odpovídající zázemí velikosti obce a sousedství Náměště na Hané 
soudržnost obyvatel + základní občanská i technická vybavenost,

POŽADAVKY NA ZADÁNÍ ÚP   
respektovat historickou strukturu zástavby návsi
prověřit návaznost biokoridorů ÚSES při hranicích obce
řešit

vyvořit podmínky pro realizaci doprovodné zeleně v krajině

POZITIVA NEGATIVA

1 širší územní vztahy Obec leží na rozhraní Hané a Nízkého Jeseníku, asi 6 km jižně od Šternberka a 8 km severně od Olomouce� Tvoří ji dvě dříve samostatné obce, Bělkovice a Lašťany, 
mezi kterými protéká Trusovický potok� Nejasně čitelná spádovost k Olomouci nebo Šternberku�

2 prostorové a funkční uspořádání území
Území jádrové části obce je kompaktní srostlicí dvou původně samostatných obcí , obec tvoří dvě katastrální území se zástavbou dvou původně samostatných obcí 
umístěných a v současnosti již srostlých podél společné hranice v poměrně koncentrované sídlo, s více nebo méně oddělenými, převážně rekreačními enklávami na okraji 
Nízkého Jeseníku� Obec se rozvinula v dolních a středních partiích terénu� 

Protože postup sbližování se odvíjel ve vzájemně nezávislých uličních sítích, obec tak získala velmi komplikovanou a málo přehlednou urba-
nistickou strukturu s omezeným kontaktem obou původních částí oddělených bariérou Trusovického potoka, jehož bariérový efekt převládá 
nad spojujícím a jen v některých lokalitách potok navazuje na veřejné prostranství� 

3 struktura osídlení

Bělkovice - Neortogonální návesní lokace vsi vrcholně středověkého až pozdně středověkého založení  s návsí vřetenovitého tvaru, mírně narušený historický stavební 
fond do jehož vnitřní struktury místy nevhodně vstupuje novodobá zástavba� Lašťany - Neortogonální návesní lokace vsi vrcholně středověkého až pozdně středověkého 
založení  - spojení dvou návsí , třetí náves obdélníková, polouzavřená, mírně narušený historický stavební fond, novodobá výstavba bezprostředně zasahuje do historic-
kých struktur, zem� areál rušivá složka v sousedství historického jádra� Obě obce vznikly do roku 1450, středisko III ve střediskové skladbě obcí, časová dostupnost do 
15 minut od Olomouce, příměstký venkov� 

Na výsledné struktuře je dobře patrné, že obec vznikla administrativním sloučením dvou samostatných obcí (v r� 1960), které se velmi dlouhou 
dobu vyvíjely samostatně, oddělené hranicí, a přes těsné sousedství spíše v rivalském vztahu� Prosazování solitérní zástavby bez ohledu 
na charakter území a souvislosti okolí,  Narušení skladby střešních rovin,  Obecně nesoulad základních charakteristik staveb s okolím a 
vzájemný v pohledově postižitelné skupině�

4 sociodemografické podmínky a bydlení Místní tradice, aktivita obce� Obyvatelstvo obce vykazuje značnou sociální soudržnost, projevující se i v kulturním životě a spolkové činnosti� obec je členem Mikroregionu 
Šternbersko�

V důsledku tohoto vývoje, kdy hranice mezi oběma obcemi (obecní, okresní, hranice panství), logicky vedla k rozdílné spádovosti k vyššímu 
vybavení, obec nikdy neměla společné centrum se soustředěním občanského vybavení a hlavním veřejným prostranstvím – ta vždy byla a 
jsou dosud v obou částech samostatná� Malá občanská vybavenost, suburbanizace�   

5 příroda a krajina Usazení obce v sídelní struktuře, tangenciálně k hlavní dopravní ose a na přechodu do příznivého krajinného prostředí�  Dobrá prostupnost krajiny v okolí obc, v severo-
východní části obce migračně významné území pro velké savce a koridor migrace� Poddolované území Lašťany-Bělkovice, nespojitost ÚSES na hranicích obce� 

6 vodní režim a horninové prostředí

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) – Kvartér řeky Moravy, vyhlášená nařízením vlády ČSR č� 85/1981 Sb (území západně od silnice I/46), dva vrty 
sloužící jako zdroj vody pro v současnosti budovaný obecní vodovod� Trusovický potok je ve správě Povodí Moravy a Dyje, s�p�, drobné toky ve správě Zemědělské 
vodohospodářské správy, náhon ve vlastnictví obce, jednotlivých fyzických a právnických osob, které ho využívaly nebo kterým protéká přes pozemky, a České republiky� 
Prostorové významnou, veřejně přístupnou vodní plochou je v současnosti upravená historická vodní nádrž na Lašťanské  návsi napájená svahovou vodou�

Záplavové území VVT Trusovický potok vydané formou Opatření obecné povahy č�j� KUOK 2788/20133, kterým bylo stanoveno záplavové 
území pro rozliv Q100, Q20 a Q5 a zároveň byla vymezena aktivní zóna záplavového území, která je tvořena rozlivem Q20� , rychlé odtékání 
vody ze zemědělsky využívaných území; splachování hnojiv ze zemědělských půd do vodních toků�

7 kvalita životního prostředí Nejsou překračování emisní limity� Dopravní zátěž z lomu; prašnost, významný odběr vody z Trusovického potoka pro koupaliště a hřiště, část území se střední hodnotou rado-
nové indexu, dosud nehodnocené staré ekologické zátěže�

8 zemědělský půdní fond a pozemky určené k 
plnění funkcí lesa

Slabě nadprůměrný podíl zemědělské půdy (114% podílu ORP), Mírně nadprůměrný podíl lesních pozemků (125% podílu ORP),  Cca třetinový podíl zastavěných a 
ostatních ploch (36% podílu ORP)� Podíl lesů na území obce je v rámci ORP Olomouc nadprůměrný – činí téměř 40% výměry správního území (cca 604 ha)� 

Na území obce není zpracována komplexní pozemková úprava ani aktualizace BPEJ� Rozvojové plochy leží převážně na půdách nejvyšší 
kvality – střet se zájmy ochrany ZPF�

9 občanská vybavenost včetně její dostupnosti 
a veřejná prostranství

V obci MŠ, ZŠ, ordinace praktického lékařství, knihovna, pošta,   Obec využívá i občanskou vybavenost mikreregionálního centra Šternberk (školství, kultura, zdravotnic-
tví, sociální péče,sport a rekreace, maloobchodní zařízení-přítomnost obchodních řetězců atd��)� Občanské vybavení je rozptýlené po celé obci� V oboru maloobchodu, 
stravování, služeb to znamená výhodu přijatelných docházkových vzdáleností� Standard dostupnosti  600 m pro MŠ,  ordinaci praktického lékaře alékaře pro děti a dorost 
splněn pouze pro část území�  Standard dostupnosti úplné ZŠ (časová dostupnost 30 minut) je splněn pro celé území, Standard 15 minut chůze do knihovny a 2 km na 
poštu je splněn pro celé území�

Chybí zubní  ordinace a lékárna, není tedy splněn standard dostupnosti�  Původní spádovost základního školství byla přesměrována z celé 
obce do Dolan� Rozptýlenost občanského vybavení způsobuje v oblasti školství složité provozní vazby a ztrátové časy i dopravní rizika při 
přecházení dětí mezi jednotlivými výukovými prostory� 

10 dopravní a technická infrastruktura včetně je-
jich dostupnosti

Spojení do Olomouce a Šternberka zajišťuje silnice I/46 - komunikace  vedena mimo zastavěné území� Dostupnost Olomouce a Šternberka individuální dopravou odpo-
vídá krátké vzdálenosti, dostupnost hromadnou dopravou - autobusy s poměrně četnou frekvencí je kolem 20 – 25 min � Nemotoristické dopravě slouží systém cyklotras 
zajišťujících spojení do okolních obcí� Prozatím jen úsek cyklotrasy 6029 do Bohuňovic, dále Hlušovic, Olomouce - Černovíra je vybaven jako zpevněná cyklostezka�

Železniční spojení do samotných měst Olomouc a Šternberk nemá velký praktický význam (snad jen pro spojení do navazujících oblastí), 
železniční stanice v obci Bohuňovice je vzdálená z různých míst obce Bělkovice – Lašťany cca 2 – 4 km�  

11 ekonomické a hospodářské podmínky  Zázemí dvou center ORP� Brownfield bývalého statku�

12 rekreace a cestovní ruch Průměrný potenciál cestovního ruchu�

13 bezpečnost a ochrana obyvatel Standard dostupnosti 1 km pro  hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů splňen pro většinu území� Místa ohrožená bleskovou povodní, místa omezených odtokových poměrů�

Demografické údaje za rok 2019
index stáří (IS) podíl osob starších 65 let k osobám věku 0-14 v % 121,05 jedná se průměrný index stáří, od roku 2016 došlo ke stárnutí populace

průměrný věk obyvatel 42,3 průměrný věk obyvatel SO ORP Olomouc

hrubá míra celkového přírůstku obyvatel  (HMCP) - celkový přírůstek  
mezi lety 2016 - 2019  na 1000 obyvatel středního stavu 9,30 mezi obcemi ORP Olomouc mírný přírůstek
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Zastavěná plocha v obci Bělkovice - Lašťany (ha)

12

3

6

11
10

8

10

6

15

13
14

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vývoj bytové výstavby v obci Bělkovice - Lašťany
počet dokončených bytů


