
POZITIVA NEGATIVA

1 širší územní vztahy

Obec Kozlov leží na okraji Vojenského výcvikového prostoru Libavá u silnice 441 Velký Újezd - Potštát v nadmořské výšce 620 m�n�m� 
Místní část Slavkov se nachází u silnice vedoucí z křižovatky Zelený kříž (poblíž obce Kozlov) do Lipníku nad Bečvou v nadmořské 
výšce 590 m�n�m�obec Kozlov, jako samostatná obec vznikla ke dni 1� ledna 2016  vyjmutím území z Vojenského výcvikového prostoru 
Libavá� Obec má dvě katastrální území Kozlov u Velkého Újezdu a  Kozlov u Velkého Újezdu I� a místní část Slavkov� Obec leží v 
nejvýchodnější části ORP Olomouc v Nízkém Jeseníku v Kozlovské vrchovině, která je okrskem Oderských vrchů� 

2 prostorové a funkční uspořádání území Krátká rozvolněná lánová ves� Oslabený historický stavební fond,  silueta je narušena individuální obytnou výstavbou, vojenský areál vstupuje bezprostředně do 
historických struktur,zanikla historická struktukra zástavby ve Slavkově i Kozlově�

3 struktura osídlení Odlehlý venkov, nestředisková obec, automobilová dostupnost do Olomouce více než 25 minut, téměř žádná občanská vybavenost�

4 sociodemografické podmínky a bydlení Obec se vyznačuje extrémním úbytkem a stářím obyvatelstva (nejvyšší index stáří mezi obcemi ORP Olomouc), vojenský areál v 
obci,téměř žádná bytová výstavba�

5 příroda a krajina NATURA 2000 EVL+PO, lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (Podhoří, Peklo, údolí Jezernice), migračně významné 
území�

V územním plánu není vymezena lokální úroveň ÚSES� Chybí i plošné vymezení osy nadregionálních biokoridorů K 91, K103 a 
K144�

6 vodní režim a horninové prostředí Množství vodních zdrojů,staré důlní dílo štola u Můstku (Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu)� V jižní části obce geologické riziko - sesuvy (dočasně uklidněné)� Poddolované území Středolesí - Opálová, Jezernice�

7 kvalita životního prostředí Bývalá zabezpečená skládka komunálního odpadu�

8 zemědělský půdní fond a pozemky určené k 
plnění funkcí lesa Velkou část území pokrývají lesy� Zemědělská půdy nízké kvality�

9 občanská vybavenost včetně její dostup-
nosti a veřejná prostranství Standardy fyzické dostupnosti nejsou metodikou vyžadovány, časové dostupnosti pro MŠ, ZŠ a ordinace lékařů jsou splněny� V obci není téměř žádná občanská vybavenost, obec nesplňuje ani standard fyzické dostupnosti 15 minut pro knihovny (časový 

standard 15 minut autem splňuje)�

10 dopravní a technická infrastruktura včetně 
jejich dostupnosti Kozlovem prochází silnice II/441, spojující ho s Velkým Újezdem a Potštátem, v obci kanalizace,  ČOV a vodovod�

11 ekonomické a hospodářské podmínky V obci 2 firmy� Přetrvávající vazby na vojenský újezd�

12 rekreace a cestovní ruch Podprůměrný potenciál cestovního ruchu�

13 bezpečnost a ochrana obyvatel V obci není hasičská zbrojnice dobrovolných hasičů - není splněn standard dostupnosti, místa ohrožená bleskovou povodní�

Demografické údaje za rok 2019

index stáří (IS) podíl osob starších 65 let k osobám věku 0-14 v % 190,0 nadprůměrný index stáří, nejvyšší index stáří v rámci SO ORP Olomouc

průměrný věk obyvatel 43,1 nadprůměrný věk (průměr SO ORP je 41,6 let)

hrubá míra celkového přírůstku obyvatel  (HMCP) - celkový přírůstek  mezi 
lety 2016 - 2019  na 1000 obyvatel středního stavu -235,0 obec se vyznačuje extrémním úbytkem obyvatelstva

VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK
pilíř hodnocení odůvodnění

příznivé životní prostředí + vysoký podíl lesů, přírodní prostředí

hospodářský rozvoj - obec bez výrazné hospodářské aktivity

soudržnost obyvatel - nově vzniklá obec bez občanské vybavenosti a společenských aktivit
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Počet obyvatel k 31.12. 
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Pohyb obyvatelstva v obci Kozlov 
Přirozený přírůstek/úbytek Migrační přírůstek/úbytek Celkový přírůstek/úbytek
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Zastavěná plocha v obci Kozlov (ha) 
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Vývoj bytové výstavby v obci Kozlov 


