
POZITIVA NEGATIVA

1 širší územní vztahy Ve vzdálenosti 9 km jihozápadně leží statutární město Olomouc, 9 km severně město Šternberk, 20 km západně město Litovel a 20 km severozápadně 
město Uničov� Katastrální území Dolany, Pohořany, Véska�

2 prostorové a funkční uspořádání území
Dolany - Ortogonální návesní lokace vsi vrcholně středověkého až pozdně středověkého založení  s širokou ulicovou návsí lemovanou hanáckými stat-
ky, s mírně narušeným stavebním fondem, v minulém století došlo ke srůstu s původní parcelační ulicovou vsí  Dolánky�  Véska - Krátká  ulicová lánová 
lineární ves středověkého založení�  Pohořany - Krátká lánová lineární ves středověkého založení�

Pohořany - oslabený historický stavební fond,  silueta je narušena individuální i plošnou obytnou a rekreační výstavbou, zemědělský areál vstupuje 
bezprostředně do historických struktur, původní urbanistický typ je z části čitelný� Dolany patří mezi obce ORP Olomouc nejvíce postižené suburbani-
zací, plošně rozsáhlá  pravidelná mozaikovitá zástavba posledních desetiletí rozlévající se do okolní krajiny� novodobá obytná zástavba pronikla i do 
historického jádra,  plošná zástavba rekreačního areálu svojí hranicí bezprostředně navazuje na historickou strukturu�

3 struktura osídlení Středisková obec III� Řádu s bohatou občanskou vybaveností a dostupností do 15 minut do města Olomouce, dalším spádovým městem je Šternberk, 
ze sousedního ORP s dostupností do 10 minut� Příměstský venkov�

4 sociodemografické podmínky a bydlení Obec si poslední 4 roky zachovává kladné přirozené přírůstky obyvatel, nízký průměrný věk obyvatel a vysoký podíl dětské složky v obyvatelstvu�

5 příroda a krajina Ve východní části krajina rovin (pole)  v západní pahorkatin (louky, lesy), přírodní park Údolí Bystřice, biotop pro velké savce�

6  vodní režim a horninové prostředí CHOPAV, Dolanský potok, vodní zdroje, dobývací prostor, staré důlní dílo břidlicový důl Lašťany� Poddolované území�

7 kvalita životního prostředí Stará ekologická zátěž P3 Podhůrky - skládka komunálního odpadu SV od obce, cca 200 m z Dolan vznikla zásypem uzávěru rokle,  Rekultivace 
skládky v lokalitě Podhůrky byla provedena v letech 2000 - 2002, nutný průzkum kontaminace�

8 zemědělský půdní fond a pozemky určené k 
plnění funkcí lesa Poměrně rozáhlé plochy lesa, zemědělské půdy nejsou náchylné k vodní ani větrné erozi� Nejsou provedeny pozmkové úpravy�

9 občanská vybavenost včetně její dostupnosti a 
veřejná prostranství

V obci MŠ, ZŠ, ZUŠ, ordinace praktického lékaře, lékař pro děti a dorost, zubní ordinace, lékárna, knihovna, pošta, domov pro seniory� Obec členem 
"mikroregionu Šternbersko a Olomoucko", zájmové spolky� Standard dostupnosti 600 m pro MŠ splněn pro cca pol� území Dolan, pro celé území Vésky� 
Standard dostupnosti úplné ZŠ 800 m je splněn pro větší část Dolan a Pohořan a není splněn pro Vésku (časová dostupnost 30 minut je splněna pro 
celé území)� Standard dostupnosti 600 m pro praktické lékařství,  je splněn pouze pro část Dolan a pro téměř celé území Vésky, standard dostupnosti 
600 m pro ordinaci zubního lékaře a lékárny je splněn pouze pro část Dolan� Standard dostupnosti 15 minut chůzí pro knihovny splněn pouze pro 
Dolany�

V Pohořanech není splněn standard dostupnosti 600 m pro MŠ, ve Vésce a Pohořanech není splněn standard dostupnosti 15 minut chůzí pro 
knihovny�

10 dopravní a technická infrastruktura včetně jejich 
dostupnosti

Vybudovaná infrastruktura (ČOV, kanalizace, vodovod, plyn, telefon); napojení na komunikaci I/46, bezdrátový veřejný rozhlas napojený na záchranný 
informační systém�

Zatížení hlukem a zvýšenou prašností podél komunikace I/46 v místní části Dolánky, dále překročena intenzita dopravy na  na silnici III� řídy v 
Dolanech a Vésce�

11 ekonomické a hospodářské podmínky Množství podnikatelských subjektů; dostatek ploch pro výrobu� Brownfield výrobního areálu  Likérky Dolany�

12 rekreace a cestovní ruch
Vysoký potenciál cestovního ruchu mezi obcemi ORP Olomouc, příměstká zájmová rekreační oblast Olomouce; množství NKP (zříceniny kartouzského 
kláštera, zámek, atd�) a památek místního významu; plochy pro sport - fotbalové hřiště, golfový areál, nové hřiště u ZŠ a MŠ, rekreační území Pohořa-
ny, ubytovací kapacity v obci�

13 bezpečnost a ochrana obyvatel Standard dostupnosti hasičských zbrojnic dobrovolných hasičů 1 km není splněn pro celé území Vésky, Dolany-Pod Kartouzkou-Zatopení zahrad při 
přívalových deštích�Dolany-fotbalové hřiště-hrozí splachy při přívalových deštích�

Demografické údaje za rok 2019

index stáří (IS) podíl osob starších 65 let k osobám věku 0-14 v % 83,6 podprůměrný index stáří v rámci SO ORP Olomouc, od roku 2016 dochází ke stárnutí 
populace

průměrný věk obyvatel 40,0 podprůměrný věk obyvatel v rámci SO ORP Olomouc

hrubá míra celkového přírůstku obyvatel  (HMCP) - celkový přírůstek  mezi lety 2016 - 2019  na 
1000 obyvatel středního stavu 26,5 obec Dolany v těchto letech vykazuje kladnou HMCP, k velkému růstu celkového 

přírůstku došlo vlroce 2018

VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK
pilíř hodnocení odůvodnění

přírodní + I přes zatížení hlukem a zvýšenou prašnost podél komunikace v místní části Dolánky je současný stav velmi dobrý a trend setrvalý - zastavený 
provoz těžb břidlice, lokální biokoridor Dolanský potok, KES=1,29 tj� vyvážená krajina

hospodářský +
současný stav je dobrý - sídlo v lokalitě kvalitního ŽP v bezprostřední blízkosti Olomouce jako pracovištního centra, nezaměstnanost pod průmě-
rem ORP� V obci množství drobných podnikatelských subjektů a zemědělská výroba, dostatek ploch pro výrobu� Trend je strvalý, obec neplánuje 
větší hospodářský rozvoj

sociální +
stav je velmi dobrý vzhledem ke stavu občanské vybavenosti, kterou využívají i obyvatelé sousedních obcí i vzhledem k vybabenosti TI� Díky 
blizkosti Olomouce se projevují suburbanizační procesy požadavky na nové rozvojové plochy na bydlení� Trend je setrvalý, pokud se podaří 
korigovat suburbanizační proces a s ním související zábor zemědělské půdy�

POŽADAVKY NA ZADÁNÍ ÚP
respektovat hodnoty území,  zachovat krajinný ráz u obcí Véska, Pohořany

prověřit potřebu rozvoje ploch bydlení v částech Véska a Pohořany

řešit návaznost biokoridorů ÚSES na okolní obce, zpřesnit vymezení koridoru pro umístění komunikace 
I/46

vyvořit podmínky pro a podmínky pro posílení vodovodu, realizaci cyklostezek
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Počet obyvatel k 31. 12. 
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Pohyb obyvatelstva v obci Dolany 
Přirozený přírůstek/úbytek Migrační přírůstek/úbytek Celkový přírůstek/úbytek
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Zastavěná plocha v obci Dolany (ha) 
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Vývoj bytové výstavby v obci Dolany 
počet dokončených bytů


