
POZITIVA NEGATIVA

1 širší územní vztahy Obec Hlubočky se rozprostírá v délce téměr 10 km  východně od města Olomouce v údolí řeky Bystřice obklopeném Nízkým Jeseníkem (Jívovská a 
Radíkovská vrchovina)� Kromě Hluboček má ještě další dvě katastrální území - Hrubou Vodu a Posluchov�

2 prostorové a funkční uspořádání území
Hlubočky - Neortogonální návesní lokace vsi vrcholně středověkého až pozdně středověkého založení  s návsí vřetenovitého tvaru, Posluchov - Lánová 
radiální návesní ves středověkého až pozdně středověkého založen, malé sídlo, velmi málo narušený historický stavební fond, zástavba  mimo jádro není 
vzhledem k velikosti sídla rozsáhlá� 

Hlubočky - Prakticky zlikvidovaný historický stavební fond,  původní struktura je nenávratně narušena nepřiměřenou novodobou zástavbou bez jakých-
koli urbanistických hodnot� Posluchov - novodobá zástavba  rušivě pronikla do historického jádra�

3 struktura osídlení Středisko II� řádu, větší obec, dostupnost do města Olomouce do 15 minut, bohatá občanská vybavenost�

4 sociodemografické podmínky a bydlení Nepříznivý demografický vývoj - obec dlouhodobě vykazuje nejvyšší ztráty obyvatel v rámci obcí ORP Olomouc�

5 příroda a krajina Velkou část území zabírají přírodní hodnoty - dominantní přírodní prvek území obce je údolí řeky Bystřice s Přírodním parkem Údolí Bystřice� Další přírodní 
hodnoty - NATURA 2000, Přírodní rezervace Hrubovodské sutě, památné stromy, migračně významné území pro velké savce a koridor migrace�

6 vodní režim a horninové prostředí

Významná geologická lokalita Hrubovodské sutě, chráněné ložiškové území Hrubá Voda I - stavební kámen, dobývací prostory v Hrubé Vodě pro dobý-
vání drob a břidlic a k výrobě drceného kamene, ložisko výhradních nerostných surovin Hrubá Voda -stavební kámen (těžba současná povrchová), stará 
důlní díla Hrubá Voda - Štola Panny Marie Sněžné I, štola Klára, štola Libor, štola nad št� Klára, štola u kapličky Hlubočky + 2 štoly,  dobývací prostor Hrubá 
Voda (kámen-droba, těžba), Hrubá Voda I - (kámen-droba, těžba)�

Poddolované území Hrubá Voda 1 Na Hráblu,  Hrubá Voda 2,  Hrubá Voda 3,  aktivní zóna záplavového území Bystřice, Stanovené  záplavové území 
(Q5,Q20, Q100)�

7 kvalita životního prostředí

Stará ekologická zátěž - Mora Moravia, s�r�o Mariánské údolí - kontaminovaný areál (kategorie Priority A2, nutnost realizace nápravného opatření), 
znečištění - hlavním zdrojem znečištění je probíhající  těžba (hluk, prašnost a dopravní zátěž), stará ekologická zátěž skládaka Sedlisko - skála (P3),  
na skládce byl ukládán TKO a nebezpečné odpady z průmyslového podniku Mora Moravia� V r� 2000 - 2001 proběhla částečná rekultivace skládky, 
skládka je zčásti zarostlá rumištní vegetací� 

8 zemědělský půdní fond a pozemky určené k plně-
ní funkcí lesa Vysoké procento zalesnění území( 71%),  část zemedělských nivních půd leží kolem řeky Bystřice i v údolí Hluboček�

9 občanská vybavenost včetně její dostupnosti a 
veřejná prostranství

V obci MŠ, ZŠ , ordinace praktických lékařů, lékařů pro děti a dorost, zubních lékařů�  Standard časové dostupnosti 30 minut do MŠ a ZŠ je splněn pro 
celé území, standard dostupnosti 35 minut osobním automobilem je splněn  pro všechny zařízení ambulantní zdravotní péče� Standard dostupnosti 2 km 
na poštu splněn pro celé území�

Standard dostupnosti 600 m MŠ  splněn pouze pro část území,  stejně tak i standard dostupnosti 800 m úplné Z � Standard dostupnosti 600 m ordinace 
praktického lékaře, lékaře pro děti a dorost, zubní ordinace je splněn pouze pro část území,  v obci není lékárna, nesplněn standard dostupnosti pro 
lékárny, standard dostupnosti 15 minut chůzí pro knihovny splěn pouze pro malou část území�

10 dopravní a technická infrastruktura včetně jejich 
dostupnosti

Obec (mimo části Hrubá Voda má vyřešeno odkanalizování celého území - má vlastní ČOV, v centrální části Hlubočky + Mariánské Údolí je plynofikována� 
územím prochází železniční trať č�310 Olomouc - Krnov; obec je dobře obsloužena hromadnou dopravou - bus, vlak; mimo části Hrubá Voda a Posluchov 
je celé území kvalitně vybaveno technickou infrastrukturou� 

Dopravní přetížení procházející silnice III/ 44317 provozem kamenolomu; deficit oboustranných chodníků v obci; deficit samostatné syklostezky podél 
silnice, dopravní zátěž vyvolaná provozem těžby kamene, související hluk z odstřelů i ze zpracování kamene, prašnost�

11 ekonomické a hospodářské podmínky Mora Moravia, Lyžařský areál, zemědělstká výroba v Posluchově, hospodaření v lesích,v areálech nově působí více podnikatelských subjektů� Brownfields Mora Moravia - Dukla, dříve významné průmyslové zóny Mariánské Údolí - Moravia závod 01, Hlubočky - Moravia závod 02 a Syntezie 
Semtín�

12 rekreace a cestovní ruch Vysoký potenciál cestovního ruchu mezi obcemi ORP Olomouc, obec je lyžařským regionálním centrem; jsou zde ve větším rozsahu plochy individuální re-
kreace (chaty a chalupy) Hlubočky, Hrubá Voda i rekreace hromadné (Hrubá  Voda);  sportovní areál v Hlubočkách, místní hřiště i v dalších částech obce� Režim sousedního vojenského újezdu limituje využitelnost rekreačních ploch� 

13 bezpečnost a ochrana obyvatel V obci hasičská zbrojlnice dobrovolných hasičů� Pro velkou část území není splněn standard dostupnosti 1 km hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů,  stávající plochy se středním a vysokým rizikem 
povodňového ohrožení , citlivé objekty,  plochy ohroženíé bleskovou povodní, místa omezující odtokové poměry�

Demografické údaje za rok 2019

index stáří (IS) podíl osob starších 65 let k osobám věku 0-14 v % 141,4 nadprůměrný index stáří (průměr SO ORP Olomouc 110,3), od roku 2016 dochází ke stárnutí populace

průměrný věk obyvatel 43,1 nadprůměrný věk v rámci SO ORP Olomouc

hrubá míra celkového přírůstku obyvatel  (HMCP) - celkový přírůstek  
mezi lety 2016 - 2019  na 1000 obyvatel středního stavu -5,2 Obec dlouhodobě vykazuje nejvyšší ztráty obyvatel v rámci obcí ORP Olomouc,  v období let 2009-2011 (-14,2) 

a v období 2011-2013 (-19,4)

VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK
pilíř hodnocení odůvodnění

příznivé životní prostředí + atraktivní přírodní prostředí podhůří Nízkého Jeseníku, údolí řeky s rekreačním potenciálem, Přírodní park Údolí Bystřice

hospodářský rozvoj + postupně dochází k oživení výrob, v drobnějším měřítku, ve starých areálech, výrobní plochy nejsou dále rozšiřovány, obec je pro 
široké okolí zdrojem pracovních příležitostí,

soudržnost obyvatel + zájem o bydlení je v obci patrný dle realizované výstavby ?, veřejná infrastruktura je dostatečná, díky relativní dostupnosti služeb v 
obci i v Olomouci je život v obci kvalitní� Přirozená vazba na sousední obec Velkou Bystřici a krajské město

POŽADAVKY NA ZADÁNÍ ÚP
respektovat krajinný ráz přírodního parku Údolí Bystřice

prověřit návaznost ÚSES při hranicích obce

řešit nerozšiřovat plochy pro chatové kolonie

vyvořit podmínky pro realizaci drobných protipovodňových opatření
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Počet obyvatel k 31. 12. 
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Pohyb obyvatelstva v obci Hlubočky 
Přirozený přírůstek/úbytek Migrační přírůstek/úbytek Celkový přírůstek/úbytek
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Zastavěná plocha v obci Hlubočky (ha) 
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Vývoj bytové výstavby v obci Hlubočky 
počet dokončených bytů


