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ÚVOD 

Plán rozvoje výstavby se bude po předchozí domluvě s vedením města zaměřovat 

především na rozvoj a výstavbu v oblasti občanského bydlení.  

Bydlení tvoří důležitý základ podmínek potřebných k uspokojení životních potřeb 

člověka a zároveň je z pohledu plnění povinností představitelů veřejné správy 

jedním z klíčových faktorů podmiňujících existenci dalšího rozvoje měst  

a regionů. Povinnost určující veřejné správě měst zabezpečit vytvoření příznivých 

podmínek pro bydlení všech občanů je tedy také žádoucím  

a významným požadavkem na činnost všech ostatních aktérů, kteří působí  

v oblasti bytové výstavby a plánování rozvojových ploch na území města.  

Bydlení je hybnou silou života města a jedním ze základních podmiňujících faktorů 

jeho existence a dalšího rozvoje. Vytvoření příznivých podmínek pro bydlení  

a rozvoj výstavby ve městě je jedním z prvků, který může napomoci nejen ke 

změně současné nepříznivé demografické struktury města z hlediska věku jeho 

obyvatel, ale ovlivní i migrační trendy, které ve svých důsledcích povedou  

k tomu, že se město stane atraktivním pro životní kariéru mladých a vzdělaných 

skupin obyvatelstva. Pohodu bydlení ovlivňuje komplex faktorů-od kvality bytu  

a objektu bydlení až po kvalitu veřejných prostranství, úrovně občanské 

vybavenosti  

a dalších. 
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AKTUÁLNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

PRO OBLAST BYDLENÍ NA ÚROVNI ČR 

 

KONCEPCE BYDLENÍ ČR DO ROKU 2020 

Koncepce byla zpracována ministerstvem pro místní rozvoj a zabývá se celkovou 

problematikou bydlení na národní úrovni. V analytické části hodnotí zejména 

makroekonomické ukazatele a data zjištěná v rámci SLDB a dalších průzkumů 

v domácnostech, dále se koncepce zaměřuje i na ukazatele jako jsou například 

výdaje domácností na bydlení či situace na hypotečním trhu nebo trhu se 

stavebním spořením. Jednotlivé ukazatele jsou porovnávány i s dalšími státy EU. 

Z rozsáhlé analýzy vychází návrhová část, která se řídí základní vizí DOSTUPNOST, 

STABILITA A KVALITA bydlení v rámci které, si stát stanovil tři strategické cíle: 

• zajištění přiměřené dostupnosti všech forem bydlení, 

• vytvoření stabilního prostředí v oblasti financí, legislativy a institucí pro všechny 

účastníky trhu s bydlením, 

• snižování investičního dluhu bydlení, včetně zvyšování kvality vnějšího prostředí 

rezidenčních oblastí. 

Těchto cílů má být dosaženo na základě plnění jejich jednotlivých priorit formou 

daných úkolů, které koncepce zadává příslušným ministerstvům. Dle dokumentu 

by mělo být pro stát zásadní vytvoření stabilního finančního prostředí pro podporu 

bydlení, dále pak vytvoření stabilního legislativního rámce a posílení stability 

institucí nesoucích odpovědnost za naplňování politiky státu v oblasti bydlení. 
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KONCEPCE SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

2015–2025 

Tato koncepce zpracovaná ministerstvem práce a sociálních věcí vychází z předem 

identifikovaných sociálních problémů v oblasti bydlení, na základě kterých byl 

stanoven úkol do roku 2020 a to: Připravit návrh komplexního řešení sociálního 

bydlení s využitím institutu tzv. „bytové nouze“. V analytické části koncepce se 

řeší problémy definovaných cílových skupin a obecně bydlení, a to včetně bydlení 

sociálního jak na území ČR, tak i v rámci celé EU. Analytická část vychází jak 

z dostupných dat, tak i z jednotlivých šetření, které byly provedeny pro potřeby 

tvorby této koncepce. Koncepce se obecně zabývá zejména cílovými skupinami, 

které jsou ohroženy na trhu s bydlením, jde zejména o obyvatele s nižšími 

celkovými příjmy. Strategická část koncepce vychází z hlavní vize, kterou je 

vytvoření nového systému, který bude navazovat na současný systém intervencí 

ze strany státu, krajů a obcí v oblasti bydlení, sociálních služeb  

a sociálních dávek. Jednotlivé cíle mají za úkol zejména zajistit osobám, které 

splní zákonem stanovená kritéria, důstojné podmínky pro bydlení a rovněž snížit 

pravděpodobnost pádu do chudoby. Naplnění vize není přesně ohraničené 

programovacím obdobím koncepce. Jedná se o základní popis žádoucího 

budoucího stavu.        

Zpráva o plnění této koncepce z roku 2019 vyhodnotila její jednotlivé cíle. Dá se 

říci, že většina z nich buďto plněna nebyla či byla plněna pouze částečně. Plněné 

cíle byly zejména z oblasti čerpání evropských dotací, dalším významným plněným 

cílem je: stanovení podrobností a postupu při zjištění srovnatelného nájemného 

obvyklého v daném místě pro účely cenových map, a to v souladu  

s nařízením vlády 453/2013 Sb. 
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AKTUÁLNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

PRO OBLAST BYDLENÍ NA ÚROVNI JMK 

 

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020 

Jde o komplexní strategický dokument zabývající se několika odvětvími v rámci 

rozvoje celého kraje. Ve větší míře se strategie zabývá také oblastí bydlení. 

V rámci sociální stránky dokument zmiňuje nízké kapacity v menších pobytových 

službách, chráněných bydleních, domovech pro osoby se zdravotním postižením. 

Dalším definovaným problémem v oblasti bydlení je nedostatečné zázemí pro 

přicházející cizince a jejich rodiny, které jsou již neodmyslitelnou pracovní silou,  

a to hned v několika odvětvích národního hospodářství. Obecně se dokument 

v oblasti bydlení zabývá zejména zvýšením atraktivity a kapacit bydlení a služeb 

pro obyvatele v důchodovém věku a se zdravotním znevýhodněním, dále pak pro 

příchozí cizince a pro studenty. Jako hlavní problémy kraje, které se týkají bydlení 

či okolí města Olešnice, strategie uvádí: 

• nedobudované či nezmodernizované dopravní sítě a uzly, 

• nedořešené globální dopravní napojení, 

• infrastrukturní deficity, zvláště v periferních částech kraje, 

• nejvyšší míra nezaměstnanosti (dlouhodobě) je v pohraničních okresech, 

situace je nejhorší v okresech při státních a krajských hranicích, nedostatek 

volných pracovních míst má za následek odliv mladých a vzdělaných osob, což 

prohlubuje špatné socioekonomické postavení těchto oblastí. 

SO ORP Boskovice má ve většině socioekonomických ukazatelů jedny z nejhorších 

výsledků v rámci kraje a je tak řazen mezi periferní části tohoto kraje.  
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STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2018–2020 

Jedná se o čtvrtý střednědobý plán v pořadí, který dokládá dlouhodobou 

koordinační a plánovací činnost Jihomoravského kraje v sociální oblasti. 

Střednědobý plán nastavuje rámcovou rozvojovou strategii sociálních služeb pro 

dané období. V rámci oblasti bydlení se dokument zabývá zejména chráněným 

bydlením, podporou samostatného bydlení, uvádí jak jejich současný počet, tak  

i finanční podporu a následný rozvoj, kdy kraj plánuje rozšiřování stávajících 

prostor pro tyto druhy bytů. Plán uvádí, že Jihomoravský kraj má ve srovnání  

s celorepublikovým průměrem starší věkovou skladbu obyvatelstva. Podle trendu 

posledních let a vývojových prognóz lze očekávat stárnutí obyvatel i v dalších 

letech, proto musí být dále podporována zejména síť terénních a ambulantních 

služeb umožňujících život v přirozeném prostředí, současně však kraj usiluje  

o budování kapacit pobytových služeb pro seniory se zacílením na nejpotřebnější. 

Plán také uvádí, že jedním z problémů kraje je nerovnoměrné rozložení sociálních 

služeb, kdy se většina z nich nachází v Brně a jeho okolí, zatímco na periferiích 

jich není dostatek pro místní obyvatele a ti jsou tak nuceni ke stěhování či 

dojíždění za těmito službami.  
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AKTUÁLNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

PRO OBLAST BYDLENÍ NA ÚROVNI 

MĚSTA 

 

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA OLEŠNICE NA OBDOBÍ  

2015–2020 

Program rozvoje kompletně analyzuje území města Olešnice mimo jiné i včetně 

kapitol týkajících se bytové výstavby, kde uvádí dlouhodobá data o výstavbě  

ve městě a záporném vývoji počtu obyvatel. V kapitole sociální služby  

se v dokumentu řeší oblast bydlení, kde je popsáno 8 bytových jednotek, které 

vlastní město a slouží jako sociální byty. Ve SWOT analýze uvádějí autoři zájem  

o bytovou výstavbu jako jednu z příležitostí tohoto města. Jednou z aktivit pro 

dosažení strategického cíle Atraktivita je i aktivita 3.1 Bytová výstavba, sociální 

bydlení a sociální služby – pořízení/aktualizace územně plánovací dokumentace, 

zasíťování pozemků, výstavba sociálního bydlení, udržení pobytových a terénních 

sociálních služeb, rozvoj služeb pro seniory (denní stacionáře).  

 

ROZPOČET MĚSTA  

Je zpracován dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů, na každý rok. Během roku se dle potřeby 

rozpočet města Olešnice aktualizuje. Město dlouhodobě investuje do bytového 

fondu a rozvoje infrastruktury inženýrských sítí, tyto investice představují bezmála 

čtvrtinu celkových výdajů města v posledních deseti letech.  
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Tab. 1 Investiční výdaje týkající se bytového fondu ve městě Olešnice v letech  
2010–2019 – investice do inženýrských sítí a budov občanské vybavenosti  

(zdroj: Monitor státní pokladna) 

Rok  Celkové výdaje [tis. Kč] 
Výdaje na budovy, haly a 

stavby [tis. Kč] 

Podíl výdajů na budovy, haly 

a stavby [%] 

2010 28 589 4 027 14,09 

2011 26 777 2 669 9,97 

2012 27 182 3 445 12,67 

2013 32 863 4 887 14,87 

2014 54 039 23 176 42,89 

2015 34 163 3 404 9,96 

2016 31 495 3 167 10,06  

2017 46 132 13 466 29,19 

2018 50 784 12 478 24,57 

2019 61 387 26 616 43,36 

Celkem 393 411 97 335 24,74 

 

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA NA OBDOBÍ 2018–2020 

Rozpočtový výhled je dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pomocným nástrojem územního 

samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje 

jeho hospodaření. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech  

a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních 

zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Aktuální rozpočtový 

výhled města Olešnice disponuje částkou 4,3 mil. na investice. V rozpočtovém 

výhledu však nebylo uvažováno s poklesem daňových příjmů spojených 

s onemocněním COVID-19.  

V oblasti bydlení očekává město Olešnice pro rok 2020 výdaje v rámci oprav  

a údržby bytového fondu v majetku města, infrastruktury vodovodu a kanalizace 

a oprav budov občanské vybavenosti v majetku města ve výši 3 000 tis. Kč.  
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ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA OLEŠNICE 

Současný územní plán (dále jen ÚP) města byl vytvořen v roce 2011, z hlediska 

rozvoje výstavby jsou klíčové následující body: 

• Vzhledem k situování sídla, krásnému přírodnímu rámci a kvalitní technické 

infrastruktuře je v Olešnici zájem o výstavbu RD. ÚP v roce 2011 předpokládal 

výstavbu 50 až 70 RD v časovém horizontu 10 až 15 let. 

• Časový horizont první etapy výstavby byl dle ÚP předpokládán cca do roku 

2020, další rozvoj je uvažován cca do r. 2030. ÚP předpokládá průběžné 

aktualizace v souladu se zákonnými předpisy. 

• Plochy bydlení jsou dle ÚP rozvíjeny především v návaznosti na novější 

výstavbu RD s dobrým komunikačním napojením na západním  

a severovýchodním okraji města. 

• ÚP z roku 2011 navrhuje výstavbu na severovýchodním okraji města 

v návaznosti na areál zemědělské výroby. 

• Plochy občanského vybavení – sportu a tělovýchovy mají dle ÚP možnost 

menšího rozvoje ve středu města. Další doplňující plochy sportu jsou dle ÚP 

možné v návaznosti na lyžařský areál.  

• Plochy rekreace mají dle ÚP možnost doplnění o rekreační zahrádky na 

východním okraji města. 

• Ve městě dle ÚP nebude překročen výškový horizont staveb 2 NP u objektů 

rodinných domů, 3NP a podkroví u bytových domů a 12 m nad terénem  

u objektů pro výrobu a sklady. 

• Koeficient zastavění pozemků u nové výstavby RD izolovaných bude dle ÚP 

max. 0.2, tj. 20 % z plochy pozemku, u řadových RD max. 0,3, tj. 30 %  

z plochy pozemku. Minimální koeficient zastavění v přímé návaznosti na město 

bude 0,1. 
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ÚZEMNÍM PLÁNEM NAVRŽENÁ ZÁSTAVBA  

Obytná zástavba je rozdělená dle požadovaného charakteru a umístění ve 

městě: 

Plochy bydlení venkovského charakteru jsou situované již pouze jako menší 

enklávy v západní části města. Nové plochy nejsou ÚP navrhovány. 

ÚP předpokládá rozvoj ploch bydlení individuálního městského typu, a to téměř ve 

všech okrajových částech města v návaznosti na tento charakter zástavby. 

Plochy bydlení v bytových domech jsou v ÚP navrhovány na severním okraji 

města. 

Dle ÚP jsou plochy smíšené obytné tvořeny obytnou zástavbou většinou ve střední 

části města s výrobními i nevýrobními službami a s občanským vybavením. V ÚP 

je navrženo doplnění zástavby tímto způsobem ve střední části města a na 

severním a východním okraji Olešnice. 

Navržené plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost, komerce, 

sport a rekreace 

Občanská vybavenost ve městě je dle ÚP na velmi dobré úrovni a může být 

doplňovaná v souvislosti s rozšiřováním obytné zástavby v rámci obytných objektů 

v soukromém sektoru. 

Plochy sportu a rekreace jsou poměrně rozsáhlé a vyhovující. ÚP navrhuje jejich 

menší doplnění. 

V řešeném území je několik chat a velké plochy zahrádkářských lokalit. 

Samostatné plochy individuální rekreace nejsou v ÚP navrhovány. Navrhováno je 

však rozšíření zahrádkářských lokalit. 

Navržené plochy výroby a skladování 

Ve městě je velký areál zemědělské výroby a několik areálů potravinářské výroby. 

V ÚP jsou tyto plochy ponechány. K rozšíření je navrhován areál masného 

průmyslu. 

Dle ÚP je nově navržená plocha pro drobnou výrobu na severním okraji města, 

další plocha se nachází v návaznosti na areál prodejního skladu stavebnin. 
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Navržená dopravní infrastruktura 

Skelet silnic II. a III. třídy zůstává v ÚP zachován. 

Úpravy silnic II. a III. třídy jsou dle ÚP možné ve stávajících plochách dopravy 

nebo přiléhajících veřejných prostranství. 

V ÚP Olešnice je navrženo rozšíření parkovacích možností; nejvýznamnějším je 

rozšíření parkoviště u lyžařského areálu. 

Ve východní části katastru ÚP navrhuje doplnění účelové komunikace v souladu 

s provedenými pozemkovými úpravami, na zbývající části katastru budou fixovány 

až po provedení pozemkových úprav. 

Ve vedení stávajících cyklotras je dle ÚP navržena změna, aby trasa nevedla po 

silnici II. třídy. 

Vedení cyklotras je možné po všech silnicích III. třídy a po místních i účelových 

komunikacích a po plochách veřejných prostranství. 

Navržená veřejná prostranství 

V ÚP jsou navržena veřejná prostranství většinou s funkcí místních a účelových 

komunikací a malých parkovišť. 

Navržená technická infrastruktura  

V ÚP je navrženo rozšíření jednotné kanalizace do nově navržených lokalit. 

Rozšířeny jsou vodovodní a plynovodní řady do návrhových ploch. Doplněna  

a posílena je síť trafostanic. 

Navržená ochrana životního prostředí 

Ochrana životního prostředí a ekologie je v ÚP řešena doplněním zeleně a jejím 

propojením do funkčního územního systému ekologické stability a opatřeními proti 

negativním důsledkům vodní eroze. 
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SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA 

VE VZTAHU K PROBLEMATICE BYDLENÍ  

Město Olešnice vytváří přirozené centrum severozápadního okraje okresu Blansko 

(kraj Jihomoravský). Oblast se nachází v blízkosti okresu Žďár nad Sázavou (kraj 

Vysočina) a Svitavy (Pardubický kraj). Olešnice leží na moravské straně zemské 

hranice. Umístění města Olešnice tedy odpovídá poloze vnitřní periferie. Pro vnitřní 

periferie je příznačná blízkost administrativních hranic  

a nevýhodná poloha ve větší vzdálenosti od regionálního centra. Daná poloha mezi 

rozvojovými centry je také charakterizována vysokým podílem vyjíždějících za 

prací a vysokým podílem neobydlených bytů. 

Jak lze vidět na obr. 1, střední stav obyvatel ve městě Olešnice od roku 2002 

znatelně klesl. Hlavním důvodem je zejména dlouhodobě záporné migrační saldo 

(-63), přirozený přírůstek je také dlouhodobě v záporných hodnotách (-30). Tento 

negativní trend je znatelný zejména od roku 2009, výraznější výjimka nastala 

pouze v roce 2015, kdy byl zaznamenán celkový přírůstek 20 obyvatel,  

z čehož bylo 12 nově přistěhovalých. K 1. 1. 2020 žilo ve městě 1 657 obyvatel. 

 

Obr. 1 Vývoj středního stavu obyvatel ve městě Olešnice v letech 2002–2019  
(zdroj: ČSÚ) 
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Periferní oblasti jsou pro obyvatele nepopulární a neatraktivní, proto se často 

potýkají s úbytkem obyvatel, což dokládá obr. 1.  

Celkově můžeme říci, že město Olešnice přichází o obyvatele zejména díky absenci 

pokročilejších služeb a nabídky kvalifikovaných pracovních pozic, které jsou 

provozovány zejména ve větších městech v okolí.  

Relativní blízkost Brna (asi 60 minut autem) a jeho celková atraktivita je dalším 

důvodem záporného migračního salda. Olešnice doplácí zejména na svoji polohu, 

kdy se nachází na vnější periferii v rámci Jihomoravského kraje a na vnitřní 

periferii v rámci Česka.  

Nevýhodou Olešnice je vzdálenost od silnice R34, která spojuje Svitavy a přes 

Letovice a Kuřim také Brno. Dalším záporným faktorem je absence železnice, která 

vede souběžně se silnicí I/43. Obce v blízkosti silnice a železnice mají naopak 

kladné migrační saldo a bližší dostupnost k regionálnímu centru Boskovic a Brnu. 

Na obrázku níže jsou graficky znázorněny jednotlivé demografické pohyby 

v časové ose od roku 2002, můžeme si zde všimnout zejména již výše zmíněných 

záporných migračních trendů a záporných trendů v rámci přirozeného pohybu 

obyvatelstva.  

Obr. 2 Pohyb obyvatel ve městě Olešnice v letech 2002–2019 (zdroj: ČSÚ) 

 

Průměrný věk obyvatel města Olešnice měl k 31. 12. 2019 hodnotu 43,4 let. Tato 

hodnota je zhruba o rok vyšší než celorepublikový průměr či průměr v rámci SO 

ORP Boskovice (42,4) a za posledních 5 let se zvedla o hodnotu 1,7, což naznačuje 
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Tento fakt je způsoben jak nízkými hodnotami přirozeného přírůstku, tak 

záporným migračním saldem, kdy se z města ve větší míře stěhuje mladší 

obyvatelstvo za prací.   

Při pohledu na populační pyramidu níže, která ukazuje věkové rozložení 

obyvatelstva ve městě, můžeme vidět, že se jedná o populační pyramidu 

regresivního typu. Město má tedy nízké zastoupení dětské složky oproti 

obyvatelům ve středním a důchodovém věku. Výrazně zastoupené jsou zejména 

poválečné generace a generace tzv. „Husákových dětí“, což jsou potomci právě 

silné poválečné generace, narozeni v dobách pronatální politiky minulého režimu.  

Obr. 3 Populační pyramida města Olešnice k 31. 12. 2019 (zdroj: ČSÚ) 

 
 

Periferní oblast bývá charakterizována nejen vyšším podílem osob staršího věku, 

ale také vyšším podílem ekonomicky neaktivních obecně. V regionu je méně 

pracovních příležitostí, dojížďka je složitější a kvalifikace zdejších občanů je nižší. 

S vyšší mírou perifernosti také souvisí nenaplněná kapacita služeb, která vzniká 

díky malé poptávce a klesající populaci.  

Podíl nezaměstnaných osob se v roce 2020 ve městě pohybuje kolem 3 %. 

Obyvatelé Olešnice vyjíždějí za prací zejména do Brna, Boskovic či Kuřimi. Řada 

z nich ale pracuje přímo v Olešnici.  V dalších letech se dá očekávat postupný 

nárůst nezaměstnanosti, a to především z důvodu zpomalovaní ekonomiky,  

z větší části způsobené i vlivem epidemie COVID-19.   
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PROGNÓZA VÝVOJE POČTU OBYVATEL 

MĚSTA 2010–2030  
 

Dle Koncepce rozvoje venkova (MMR ČR, 2019) patří mezi nejvýraznější problémy 

obcí s 1001-3000 obyvateli v oblasti plánování rozvoje obce nedostatek 

stavebních pozemků ve vlastnictví obce pro naplňování rozvojových a veřejně 

prospěšných plánů anebo pro výstavbu bydlení. Z demografických problémů 

převažuje u periferních obcí této velikostní kategorie stárnutí  

a vylidňování. 

Na základě dostupných dat o počtu obyvatel ve městě Olešnice byla vypracována 

prognóza dalšího vývoje populace tohoto města. Predikce vychází z vývoje počtu 

obyvatel za posledních 10 let a ukazuje možný vývoj do roku 2030, při zachování 

současného, a tedy značně negativního trendu, kdy město Olešnice dlouhodobě 

ztrácí své obyvatele. Dle tohoto trendu by město přišlo do roku 2030 o dalších 63 

obyvatel oproti roku 2019, což je úbytek o více než 3,5 % současné populace 

města Olešnice. 

Obr. 4 Prognóza počtu obyvatel ve městě Olešnice s výhledem do roku 2030 (zdroj: ČSÚ) 

 

Tento vývoj by mohlo zvrátit několik faktorů, jako je výstavba startovacích bytů 

pro mladé, rozvoj zasíťovaných pozemků v rozvojových lokalitách města nebo 

napojení města na rychlostní silnici. Možností je také růst segmentu cestovního 

ruchu a služeb. Cestovní ruch je ve městě na vzestupu a mohl by do budoucna 

představovat podnikatelské příležitosti pro místní a zvýšení kvality služeb ve 

městě. 
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DOMOVNÍ FOND VE MĚSTĚ  

STÁVAJÍCÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA VE MĚSTĚ  

Olešnice je dle stávajícího územního plánu urbanisticky členěna do čtyř částí, 

daných jejich historickým vývojem. Jsou to oblast kolem náměstí (dříve Německá 

Olešnice), Moravská strana (dříve Moravská Olešnice) a novější části Vejpustek a 

Hliníky. 

1. Historické jádro obce (dříve Německá Olešnice) je historickou částí města  

v okolí kostela sv. Vavřince s náměstím vzniklým úpravami původních statků 

na patrové městské domy z první poloviny 19. století, které postupně 

přecházejí do selských usedlostí. Na tuto část navazuje obytná zástavba kolem 

silnice II/362. Na severní straně této centrální oblasti se nacházejí ulice Na 

Špitále a Na hrázi. Ve středu je nově rekonstruované zdravotní středisko. 

Okolní zástavba v příkřejším terénu je poměrně chaotická a je tvořena 

drobnějšími domy bez zázemí. K historickému jádru je přimknuta  

i zástavba západně od historického jádra – severní část ulice Moravská strana. 

Domy jsou složené většinou z menších zemědělských usedlostí  

v řadovém (uličním) uspořádání. Tato část plynule navazuje na jižní část 

Moravské strany Olešnice. 

2. Jižní část Olešnice historicky osídlená podél ulice Moravská strana. Ulice je 

tvořena většinou velkými statky, uprostřed – na křižovatce – je budova bývalé 

továrny (později školy, Sokolovny), která je dnes kulturním domem  

a kulturním centrem celého města. Východní část lokality u potoka je tvořena 

většinou drobnějšími objekty bez větších dvorních traktů. 

Dále tuto část tvoří na severozápadním okraji města nová zástavba (ulice 

Nová, Klimentka, Krátká a další). Jedná se o rodinné domy předměstského 

charakteru izolované i řadové se sedlovými střechami. 

3. Území ve východní části těsně navazuje na historické jádro s občanskou 

vybaveností. Jedná se o ulice Boční, Horní a Dolní Vejpustek. Jsou tvořeny 

většinou drobnějšími domy bez zázemí. 

Dále se ve východní části města nachází areál potravinářského průmyslu, 

který je nosným podnikem pro Olešnici a okolí, konkrétně jde o mlékárnu 

Olešnice.  
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4. Hliníky 

Severní část města navazuje na náměstí areálem základní školy, obklopený ze 

západní, severní a jižní strany ulicemi Trpínská, Hliníky a Obora. Škola je  

v dobrém stavu s novější přístavbou. Uvedené ulice jsou většinou tvořeny 

řadovou zástavbou s drobnějšími objekty, místy ještě s většími statky. 

Nachází se zde i novější zástavba rodinných domů předměstského charakteru 

- většinou izolované rodinné domky a dvojdomky – v ulicích Zahradní, Cihelna 

a Veselské. Novější a nová zástavba bytových domů sídlištního charakteru v 

ulici Tržní a mezi ulicemi Polní a Trpínská, na ulici Družstevní. Lokalita má 

možnosti dalšího stavebního rozvoje. 

Z hlediska průmyslových budov se zde nachází areál zemědělské výroby na 

severovýchodním okraji města včetně provozu masného průmyslu. 

Tab. 2 Bytový fond ve městě (zdroj: ČSÚ) 

 1980 1991 2001 2011 

počet domů 436 512 536 514 

počet obyvatel 1791 1778 1768 1727 

 

V Olešnici (dle SLDB 2011) převažuje zástavba rodinných domů (97 %), rodinné 

domy doplňuje 17 bytových domů a 40 domů bylo v roce 2011 neobydleno, což 

je 8 % celkového bytového fondu. V roce 2011 žilo v Olešnici průměrně  

3,7 obyvatele v jednom obydleném domě.  

Celkem 63 obydlených domů je starších 95 let (rok výstavby 1919  

a méně), z období 1920-1970 se jich ve městě dochovalo 152. Domů s původem 

z let 1971-1980 je v Olešnici 95, z let 1981-1990 pochází 79 domů, z let  

1991-2000 poté 40 domů. Stejně tak 40 domů pochází z posledního 

zaznamenaného desetiletí. Dle výsledků provedeného dotazníkového šetření  

o rekonstrukci svého stávajícího domu uvažuje téměř třetina respondentů. 

Počet bytů měl do roku 2001 stoupající tendenci i navzdory klesajícímu počtu 

obyvatel. V roce 2011 došlo k dalšímu úbytku obyvatel a nárůstu neobydlených 

domů. Ve městě Olešnice se v posledních pěti letech vystavělo celkem 15 bytů.   

Z důvodu nedostatku zasíťovaných pozemků v majetku města je výstavba 

limitována ochotou soukromých vlastníků pozemky prodat. Dalším limitem jsou 

finanční možnosti města tyto pozemky zasíťovat. 
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INVESTICE DO BYTOVÉHO FONDU ZE STRANY MĚSTA 

Město Olešnice aktivně podporuje bytovou výstavbu a investuje do její vyšší 

vybavenosti, také připravuje nové lokality, které budou následně využívány pro 

stavbu rodinných domů. Celkově již od roku 2011 město investovalo do 

infrastruktury spojené s bytovým fondem 18 350 700,-. Nejvyšší podíl investic 

tvořil projekt prodloužení kanalizace v ulici Rovenčínská, který vyšel na  

3 mil. Kč a prodloužení vodovodu a kanalizace na ulici Trpínská. Dále byl postaven 

bytový dům o 8 bytových jednotkách v ulici Cihelna, sloužící jako dům chráněného 

bydlení (investice ve výši 13 mil. Kč) – viz tab. 3. 

 

Tab. 3 Investice do bytového fondu od roku 2011 (zdroj: město Olešnice) 

Název projektu Objem investice [tis. Kč] 

Vodovod a kanalizace ul. Trpínská 800 

Vodovod a kanalizace ul. Cihelna CHB 700 

Vodovod a kanalizace, VO ul. gen. Čápka 200 

Kanalizace Rovečínská - prodloužení 3000 

Hydrantový systém Puchárna 0,7 

Komunikace a VO ul. Za Puchárnou  250 

PD bytový dům Skalky 100 

Realizace bytového domu 13000 

PD zástavbová lokalita Piskačův sad 300 

Celkem 18 350,7 

Bytová výstavba 

Výstavba bytů ve městě Olešnice v uplynulé dekádě odpovídala možnostem 

stavebníků získat zasíťovanou stavební parcelu, případně koupit starší dům 

k rekonstrukci. Při přepočtu na 1 000 obyvatel, bylo město v rámci výstavby 

podprůměrné oproti vyšším správním celkům (JMK a SO ORP Boskovice). Od roku 

2011 se ve městě postavilo 21 rodinných jednobytových domů a 1 bytový dům s 

8 bytovými jednotkami, dále bylo provedeno 10 vestaveb bytů ke stávajícím 

domům. V nejbližší době lze v Olešnici očekávat přírůstek 9 nových staveb, které 

v současnosti čekají na kolaudaci.  
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V blízkém a velikostně srovnatelném městě Lysice se v posledních pěti letech 

vystavělo o 10 rodinných domů více než v Olešnici. Lysice na rozdíl od Olešnice 

mají výhodnější polohu a s ní spojenou dostupnost vyšších center, zejména díky 

blízkosti silnice I/43.  

SO ORP Boskovice se obecně řadí v rámci výstavby spíše mezi obvody s nižším 

podílem nových staveb bytů a rodinných domů. Je to dáno zejména faktem, že 

tento správní obvod je znevýhodněný zejména v rámci své polohy a vzdálenosti 

od velkých center, kvůli těmto a dalším faktorům tak z tohoto obvodu dlouhodobě 

mizí obyvatelé, kteří migrují do okolí větších center, v tomto případě zejména do 

okolí Brna.  

 
Tab. 4 Počet postavených bytů ve městě Olešnici a vyšších správních celcích  

(zdroj: ČSÚ) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

JMK 3 338 3 833 4 236 4 447 4 719 

SO ORP Boskovice 139 96 155 165 255 

Olešnice 12 1 0 2 2 

 

Tab. 5 Počet postavených bytů na 1000 obyvatel ve městě Olešnici a vyšších správních 

celcích (zdroj: ČSÚ) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

JMK 3 3 4 4 4 

SO ORP Boskovice 2 2 3 3 5 

Olešnice 12 1 0 1 1 

 

Tab. 6 Bytová výstavba od roku 2011(zdroj: město Olešnice) 

Typ bytu počet bytů 

Nové RD jednobytové 21 

Nové BD vícebytové 8 

Vestavba nových bytů ke stávajícím v RD 10 

Povolené stavby v současnosti bez kolaudace 9 

Celkem 48 
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Obr. 5 Počet postavených bytů v rodinných domech v letech 1997–2012 v jednotlivých SO 

ORP (zdroj: Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v České republice - 1948 až 2012) 

 

Obydlenost jednotlivých domů je uvedena v tabulce níže. Nejvyšší podíl domů je 

obydlen 2-4 obyvateli. Nejvíce obyvatel bydlí se 3-4 spolubydlícími v jednom 

domě. Oproti celkovému zastoupení domů podle počtu obývajících, velký počet 

obyvatel bydlí také v bytových domech, kde je nahlášeno 10 a více obyvatel, jedná 

se o bytové domy a vícegenerační domy.  

Celkem 29 domů v Olešnici je neobydleno (5,92 %) – viz Přehled neobydlených 

domů. Dalších 87 domů obývá pouze jeden člověk (17,76 %). Tento jev je spojen 

zejména se zápornou migrací obyvatel do okolí, kdy v Olešnici zanechávají jimi 

vlastněné domy.  
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Tab. 7 Průměrná obyvatelná plocha na jednoho obyvatele v rodinných domech  

(zdroj: ČÚZK, město Olešnice) 

Počet obyvatel v jednom 

rodinném domě 

Průměrná obyvatelná plocha 

[m2]  

Průměrná plocha na jednoho 

obyvatele [m2]  

0 270,04 0 

1 158,33 158,33 

2 132,78 66,39 

3 149,13 49,71 

4 175,33 43,83 

5 178,62 35,72 

6 214,94 35,82 

7 211,25 30,18 

8 136,00 17,00 

9 192,00 21,33 

10 1052,00 105,20 

celkem 184,93 51,23 

 

Tab. 8 Bytový fond města podle počtu obyvatel jednotlivých čísel popisných  

(zdroj: ČÚZK, město Olešnice) 

obyvatel na 

jednom ČP 
četnost podíl ČP [%] celkem obyvatel 

podíl obyvatel 

[%] 

0 29 5,92 0 0 

1 87 17,76 87 5,26 

2 88 17,96 176 10,65 

3 95 19,39 285 17,24 

4 79 16,12 316 19,12 

5 45 9,18 225 13,61 

6 34 6,94 204 12,34 

7 13 2,65 91 5,51 

8 4 0,82 32 1,94 

9 4 0,82 36 2,18 

10 a více 12 2,45 201 12,16 
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Zdroj: RUIAN, město Olešnice 

Neobydlené domy a domy, které obývá pouze jeden obyvatel
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PŘEHLED NEOBYDLENÝCH DOMŮ 

 

Adresa 
Dolní vejpustek 

45 

 

Zastavěná plocha [m2] 89 

Plocha pozemku [m2] 99 

Počet podlaží 1 

 

Adresa Obora 103 

 

Zastavěná plocha [m2] 
370 

Plocha pozemku [m2] 
566 

Počet podlaží 1 

 

Adresa náměstí Míru 111 

 

Zastavěná plocha [m2] 312 

Plocha pozemku [m2] 398 

Počet podlaží 1 

 

Adresa náměstí Míru 118 

 

Zastavěná plocha [m2] 277 

Plocha pozemku [m2] 758 

Počet podlaží 2 
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Adresa Rovečínská 128 

 

Zastavěná plocha [m2] 151 

Plocha pozemku [m2] 189 

Počet podlaží 1 

 

Adresa 
Moravská strana 

149 

 

Zastavěná plocha [m2] 82 

Plocha pozemku [m2] 234 

Počet podlaží 1 

 

Adresa 
Moravská strana 

154 

 

Zastavěná plocha [m2] 221 

Plocha pozemku [m2] 484 

Počet podlaží 1 

 

Adresa Křtěnovská 162 

 

Zastavěná plocha [m2] 84 

Plocha pozemku [m2] 84 

Počet podlaží 2 
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Adresa Rovečínská 199 

 

Zastavěná plocha [m2] 330 

Plocha pozemku [m2] 698 

Počet podlaží 0 

 

Adresa U Lamberka 200 

 

Zastavěná plocha [m2] 3169 

Plocha pozemku [m2] 3169 

Počet podlaží 1 

 

Adresa Trpínská 216 

 

Zastavěná plocha [m2] 151 

Plocha pozemku [m2] 182 

Počet podlaží 1 

 

Adresa Křtěnovská 245 

 

Zastavěná plocha [m2] 86 

Plocha pozemku [m2] 218 

Počet podlaží 1 
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Adresa 
Dolní vejpustek 

251 

 

Zastavěná plocha [m2] 240 

Plocha pozemku [m2] 322 

Počet podlaží 2 

 

Adresa Obora 285 

 

Zastavěná plocha [m2] 137 

Plocha pozemku [m2] 167 

Počet podlaží 1 

 

Adresa Křtěnovská 301 

 

Zastavěná plocha [m2] 74 

Plocha pozemku [m2] 99 

Počet podlaží 1 

 

Adresa Ústupská 353 

 

Zastavěná plocha [m2] 126 

Plocha pozemku [m2] 188 

Počet podlaží 1 
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Adresa Za Hřbitovem 361 

 

Zastavěná plocha [m2] 81 

Plocha pozemku [m2] 222 

Počet podlaží 1 

 

Adresa Klimentka 367 

 

Zastavěná plocha [m2] 156 

Plocha pozemku [m2] 273 

Počet podlaží 2 

 

Adresa 
Moravská strana 

378 

 

Zastavěná plocha [m2] 66 

Plocha pozemku [m2] 125 

Počet podlaží 2 

 

Adresa Za Hřbitovem 381 

 

Zastavěná plocha [m2] 128 

Plocha pozemku [m2] 513 

Počet podlaží 1 
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Adresa Tržní 383 

 

Zastavěná plocha [m2] 97 

Plocha pozemku [m2] 214 

Počet podlaží 2 

 

Adresa Křtěnovská 422 

 

Zastavěná plocha [m2] 111 

Plocha pozemku [m2] 344 

Počet podlaží 1 

 

Adresa Zahradní 428 

 

Zastavěná plocha [m2] 86 

Plocha pozemku [m2] 175 

Počet podlaží 2 

 

Adresa 
Moravská strana 

452 

 

Zastavěná plocha [m2] 139 

Plocha pozemku [m2] 139 

Počet podlaží 2 
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Adresa Nová 460 

 

Zastavěná plocha [m2] 117 

Plocha pozemku [m2] 117 

Počet podlaží 2 

 

Adresa V Domkách 497 

 

Zastavěná plocha [m2] 113 

Plocha pozemku [m2] 121 

Počet podlaží 1 

 

Adresa Skalky 589 

 

Zastavěná plocha [m2] 116 

Plocha pozemku [m2] 116 

Počet podlaží 2 

 

Adresa Klimentka 629 
Rozestavěné 

 

 

 Zastavěná plocha [m2] 110 

Plocha pozemku [m2] 110 

Počet podlaží 0 
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BUDOVY VE VLASTNICTVÍ OBYVATEL, KTEŘÍ NEMAJÍ 

TRVALÉ BYDLIŠTĚ V OLEŠNICI A BUDOVY VE 

VLASTNICTVÍ MĚSTA   

Významným fenoménem města Olešnice jsou budovy, které vlastní a ve velké míře 

i obývají obyvatelé, kteří nemají ve městě Olešnice nahlášené trvalé bydliště. Ve 

velké míře se jedná zejména o rodinné domy (77), což představuje více než 14 % 

celkového počtu rodinných domů v Olešnici. Dále jde také  

o skladovací a výrobní prostory (11) či stavby občasného vybavení (19), které jsou 

ve velké míře ve vlastnictví města Olešnice. Tyto stavby zabírají poměrně velký 

podíl celkového zastavěného území města, konkrétně jde o 14,74 % celkového 

zastavěného území města. 

 
Tab. 9 Přehled budov ve vlastnictví obyvatel, kteří nemají trvalé bydliště v Olešnici a 

budov ve vlastnictví města (Zdroj: RUIAN, město Olešnice) 

Způsob využití budovy Počet budov celkem Počet bytů celkem Celková plocha [m2] 

Průmyslový objekt 1 0 3 087 

Stavba pro obchod 3 0 1 747 

Stavba ubytovacího zařízení 3 1 1 154 

stavba pro výrobu a skladování 11 0 7 580 

zemědělská stavba 1 0 698 

stavba pro administrativu 2 0 648 

stavba občanského vybavení 19 3 7 552 

stavba technického vybavení 2 0 448 

garáž 1 1 112 

jiná stavba 2 0 440 

víceúčelová stavba 1 1 518 

objekt k bydlení 2 0 459 

objekt občanské vybavenosti 1 0 142 

rodinný dům 77 79 12 903 

stavba pro rodinnou rekreaci 3 3 318 

celkem 129 88 37 806 
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Tab. 10 Přehled rodinných domů, které nejsou ve vlastnictví obyvatel města Olešnice 

(Zdroj: ČÚZK, město Olešnice) 

číslo popisné Počet bytů Počet podlaží Zastavěná plocha [m2] 

6 1 1 150 

15 1 1 323 

24 1 1 371 

26 1 1 500 

30 1 1 187 

38 1 1 341 

49 1 1 52 

50 1 1 80 

55 1 1 71 

57 1 1 143 

61 1 1 108 

65 1 1 101 

66 1 1 87 

67 1 1 192 

68 1 1 92 

76 1 1 77 

87 1 1 472 

89 1 3 615 

95 2 1 538 

101 1 1 353 

113 2 1 226 

123 1 2 160 

125 1 1 147 

136 1 1 108 

137 1 1 99 

138 1 1 73 

146 1 1 125 

155 1 1 366 

172 1 1 125 

176 1 1 380 

191 1 1 175 

192 1 1 100 

194 1 1 105 

196 1 1 84 

197 1 1 96 

198 1 1 182 

202 1 1 167 

207 1 1 155 

208 1 1 82 

213 1 1 87 

215 1 1 109 

217 1 1 164 

223 1 1 128 
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Tab. 11 Přehled rodinných domů, které nejsou ve vlastnictví obyvatel města Olešnice 

 (pokračování) (Zdroj: ČÚZK, město Olešnice) 

číslo popisné Počet bytů Počet podlaží Zastavěná plocha [m2] 

231 1 1 116 

232 1 1 90 

247 1 1 89 

255 1 1 75 

258 1 1 84 

265 1 1 73 

266 1 1 80 

268 1 1 116 

274 0 1 276 

275 1 1 160 

276 1 1 254 

283 1 1 169 

294 1 1 169 

299 1 1 116 

310 1 2 104 

311 1 1 118 

320 1 1 141 

331 1 1 98 

340 1 1 39 

344 1 2 130 

345 2 1 240 

350 1 1 139 

363 1 1 149 

370 1 1 138 

374 1 1 124 

386 1 1 79 

418 1 1 48 

570 1 1 456 

593 1 1 31 

121 1 2 68 

142 1 1 211 

624 1 2 113 

630 1 2 139 

632 1 1 175 

Zdroj: ČÚZK, město Olešnice 2020
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Zdroj: RUIAN, město Olešnice 

Domy, které nejsou ve vlastnictví obyvatel Olešnice 
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NÁVRHOVÉ PLOCHY BYDLENÍ DLE 

ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Územní plán navrhuje 14 ploch pro individuální bydlení, celkově by se do budoucna 

jednalo o nárůst 72 nových rodinných domů.  

BI i1 – Piskačův sad 

Lokalizace: 

• Nachází se v severozápadní části intravilánu města a navazuje na stávající 

novou zástavbu. 

 

Stávající stav využití území: 

• Zemědělské účely. 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 
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Urbanistické řešení: 

• S ohledem na velikost dané plochy se v lokalitě navrhuje maximální možný 

počet 18 RD s nejvyšším počtem bytů v těchto RD 26. 

Připravenost: 

• Pro tuto plochu individuálního bydlení je již vypracována zastavovací studie, 

avšak není zasíťována technickou infrastrukturou. Inženýrské sítě jsou 

vyvedeny na okraj lokality. 

 

Priorita: 

• Vzhledem k vysokému stupni projektové přípravy a stavu technické 

infrastruktury v ploše je priorita zástavby lokality BI i1 – Piskačův sad označena 

jako vysoká s navrženým termínem realizace v letech 2021–2024.  

Prostorové uspořádání staveb: 

• V lokalitě nebude překročen výškový horizont staveb 2 NP u objektů rodinných 

domů. Koeficient zastavění pozemků u nové výstavby RD izolovaných bude 

max. 0.2, tj. 20 % z plochy pozemku, u řadových RD max. 0,3, tj. 30 % z 

plochy pozemku 

Koncepce dopravy včetně bilance dopravy v klidu: 

• V případě realizace výstavby RD v lokalitě bude potřeba zřídit místní 

komunikaci – viz Rizika.  

Koncepce inženýrských sítí: 

• Lokalita není zasíťovaná. V lokalitě je třeba vybudovat splaškovou a dešťovou 

kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení a rozvod elektrické energie. Inženýrské 

sítě jsou vyvedeny na okraj lokality. 

 

Zdroj: ÚP Olešnice 
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Koncepce zeleně a vybavení veřejných prostranství 

• V rámci rozvoje lokality bude doplněn městský mobiliář ve formě VO, laviček, 

odpadkových košů a odpočívadel. Město bude klást důraz na návaznost nově 

pořizovaných prvků na styl stávajících prvků. V lokalitě budou vysázeny liniové 

prvky zeleně a přerušované plochy trávníků pro zlepšení mikroklimatu oblasti. 

Rizika: 

• V rámci dopravy tato lokalita přímo sousedí s místní komunikací, pro realizaci 

všech navržených domů by bylo třeba tuto lokalitu „přepůlit“ další komunikací, 

která by sloužila pro obyvatele nové zástavby. 

Obr. 6 Vizualizace dle Zastavovací studie v lokalitě Piskačův sad 

 
 

  

Zdroj: Zastavovací studie 

 

Zdroj: Zastavovací studie 
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BI i2 – Klimentka 1: 

Lokalizace: 

• Nachází se v severozápadní části intravilánu města, v těsném sousedství  

s BI i1 – Piskačův sad a navazuje na novější rodinné domy v této lokalitě. 

 

Stávající stav využití území: 

• Obytné účely, lokalita je již zastavěna novostavbami. 

 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 
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Urbanistické řešení: 

• S ohledem na velikost dané plochy se v lokalitě navrhuje maximální možný 

počet 2 RD s nejvyšším počtem bytů v těchto RD 2. Tento maximální počet byl 

v lokalitě již dosažen. V lokalitě jsou 4 RD již vystavěné. 

Připravenost: 

• Tato lokalita je již z maximální kapacity zastavěna.  

Priorita: 

• Zachovat stávající novou zástavbu. 

 

Prostorové uspořádání staveb: 

• Dle PD jednotlivých, již realizovaných, staveb. 

Koncepce dopravy včetně bilance dopravy v klidu: 

• Pro dopravu se využívá místní komunikace Klimentka, pro dopravu v klidu slouží 

garáže u novostaveb, příp. prostory před těmito domy. 

Koncepce inženýrských sítí: 

• Lokalita je napojena na stávající inženýrskou síť v této oblasti.  

Koncepce zeleně a vybavení veřejných prostranství: 

• Koeficient zeleně minimálně 0,5 (tj. 50 % z celkové plochy pozemku). Město 

doplní potřebný mobiliář.  

 

 

 

Zdroj: ÚP Olešnice 
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BI i3 – Za Puchárnou 1: 

Lokalizace: 

• Nachází se v jižní části intravilánu města, kde rozděluje stávající a novou 

zástavbu. 

 

Stávající stav využití území: 

• Lokalita je připravena pro případnou výstavbu. 

 

Urbanistické řešení: 

• S ohledem na velikost dané plochy se v lokalitě navrhuje maximální možný 

počet 1 RD s nejvyšším počtem bytů v těchto RD 1.  

  

Zdroj: Mapy.cz [Online] 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 
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Připravenost: 

• Lokalita je připravena pro případnou výstavbu. 

 

Priorita: 

• Prioritou lokality je její zástavba rodinným domem, který by navázal na okolní 

zástavbu. 

Prostorové uspořádání staveb: 

• V lokalitě nebude překročen výškový horizont stavby 2 NP u objektu rodinného 

domu. Koeficient zastavění pozemků u nové výstavby RD je do 0,3, tj. 30 % z 

plochy pozemku. 

Koncepce dopravy včetně bilance dopravy v klidu: 

• Pro dopravu se využívá místní komunikace Za Puchárnou, pro dopravu v klidu 

bude sloužit garáž příp. prostory před budoucí novostavbou.  

Koncepce inženýrských sítí: 

• Lokalita je napojena na stávající inženýrskou síť v této oblasti.  

Koncepce zeleně a vybavení veřejných prostranství: 

• Koeficient zeleně minimálně 0,5 (tj. 50 % z celkové plochy pozemku). Lokalita 

v soukromém vlastnictví. 

  

Zdroj: ÚP Olešnice 
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BI i4 – Trpínská, V Lukách: 

Lokalizace: 

• Nachází se v severní části intravilánu města. 

 

Stávající stav využití území: 

• Zemědělské účely.  

 

Urbanistické řešení: 

• S ohledem na velikost dané plochy se v lokalitě navrhuje maximální možný 

počet 10 RD s nejvyšším počtem bytů v těchto RD 14. V této lokalitě byl 

vystavěn dům chráněného bydlení. Město jako vlastník části pozemku počítá se 

změnou ÚP, kde bude umožněna výstavba dalšího bytového domu (8-10 bytů). 

Výstavba je lokalizována na pozemku v majetku města, zbývající část lokality 

tvoří pole v soukromém vlastnictví. 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 
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Připravenost: 

• Tato lokalita ve své západní části navazuje na ulici Trpínská, na východní straně 

na ulici V Lukách či Cihelna, avšak vzhledem k jejímu tvaru je třeba realizovat 

komunikaci mezi těmito ulicemi. Tato komunikace by sloužila jako příjezdová 

komunikace pro obyvatele nové výstavby. Dále je třeba pro tuto lokalitu 

vybudovat koridor pro technickou infrastrukturu.    

Priorita: 

• V případě plánované výstavby RD je třeba vybudování potřebné příjezdové 

komunikace a koridoru pro technickou infrastrukturu. 

 

Prostorové uspořádání staveb: 

• V lokalitě nebude překročen výškový horizont staveb 2 NP u objektů rodinných 

domů. Koeficient zastavění pozemků u nové výstavby RD izolovaných bude 

max. 0.2, tj. 20 % z plochy pozemku, u řadových RD max. 0,3, tj. 30 % z 

plochy pozemku. 

Koncepce dopravy včetně bilance dopravy v klidu: 

• Bude potřeba vybudovat příjezdovou cestu, která propojí silnice V Lukách  

a Trpínská. Parkovní bude řešeno individuálně u jednotlivých domů, případně 

je možno využít parkovací místa na okraji ulice V Lukách.  

Koncepce inženýrských sítí: 

• Pro případnou výstavbu je třeba vybudovat koridor pro technickou 

infrastrukturu. 

 

 

 

Zdroj: ÚP Olešnice 
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Koncepce zeleně a vybavení veřejných prostranství: 

• V rámci rozvoje lokality bude doplněn městský mobiliář ve formě VO, laviček, 

odpadkových košů a odpočívadel. Město bude klást důraz na návaznost nově 

pořizovaných prvků na styl stávajících prvků. V lokalitě budou vysázeny liniové 

prvky zeleně a přerušované plochy trávníků pro zlepšení mikroklimatu oblasti. 

Rizika: 

• Nutno respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo, případně řešit kabelizaci 

vedení. Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb lze v 

území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková 

hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro 

chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb; před vydáním 

územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměrů s požadavky 

stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem, případně 

vibracemi. 
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BI i5 – V Lukách: 

Lokalizace: 

• Nachází se v severovýchodní části intravilánu města. Lokalitu tvoří pole 

v soukromém vlastnictví. 

 

Stávající stav využití území: 

• Zemědělské účely. 

 

Urbanistické řešení: 

• S ohledem na velikost dané plochy se v lokalitě navrhuje maximální možný 

počet 4 RD s nejvyšším počtem bytů v těchto RD 6.  

 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 
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Připravenost: 

• Pro realizaci této lokality je třeba prodloužení současné příjezdové komunikace, 

která je v nevyhovujícím stavu, dále je také třeba realizovat koridor pro 

technickou infrastrukturu.  

Priorita: 

• V případě plánované výstavby RD je třeba vybudování potřebné příjezdové 

komunikace a koridoru pro technickou infrastrukturu. 

 

Prostorové uspořádání staveb: 

• V lokalitě nebude překročen výškový horizont staveb 2 NP u objektů rodinných 

domů. Koeficient zastavění pozemků u nové výstavby RD izolovaných bude 

max. 0.2, tj. 20 % z plochy pozemku, u řadových RD max. 0,3, tj. 30 % z 

plochy pozemku. 

Koncepce dopravy včetně bilance dopravy v klidu: 

• Lokalita bude muset být přepůlena protažením stávající komunikace, která je 

kolmá na ulici Veselská. Tato komunikace bude sloužit jako příjezdová cesta. 

Parkování bude řešeno individuálně, případně je možné využít parkovací místa 

v blízkosti sousedních tenisových kurtů.  

Koncepce inženýrských sítí: 

• Pro případnou výstavbu je třeba vybudovat koridor pro technickou 

infrastrukturu. Lokalita je dopravně nepřístupná. Do lokality nevede pozemní 

komunikace, umožňující přístup a uložení inženýrských sítí.   

 

 

Zdroj: ÚP Olešnice 
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Koncepce zeleně a vybavení veřejných prostranství: 

• V rámci rozvoje lokality bude doplněn městský mobiliář ve formě VO, laviček, 

odpadkových košů a odpočívadel. Město bude klást důraz na návaznost nově 

pořizovaných prvků na styl stávajících prvků. V lokalitě budou vysázeny liniové 

prvky zeleně a přerušované plochy trávníků pro zlepšení mikroklimatu oblasti. 

Rizika: 

• Nutno respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo, případně řešit kabelizaci 

vedení. 
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BI i6 a BI i7 – Veselská: 

Lokalizace: 

• Tyto dvě lokality sousedí v severní části města s BI i5 a navazují na novější 

zástavbu. Lokalitu tvoří pole v soukromém vlastnictví. 

 

Stávající stav využití území: 

• Zemědělské účely. 

 

Urbanistické řešení: 

• S ohledem na velikost dané plochy se v lokalitě BI i6 navrhuje maximální možný 

počet 4 RD s nejvyšším počtem bytů v těchto RD 5. V lokalitě BI i7 se navrhuje 

maximální možný počet 3 RD s nejvyšším počtem bytů v těchto RD 5. 

  

Zdroj: Mapy.cz [Online] 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 
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Připravenost: 

• Pro realizaci těchto lokalit bude třeba opravení a prodloužení současné 

příjezdové komunikace a také doplnění technické infrastruktury. 

Priorita: 

• V případě plánované výstavby RD je třeba vybudování potřebné příjezdové 

komunikace a koridoru pro technickou infrastrukturu. 

 

Prostorové uspořádání staveb: 

• V obou lokalitách nebude překročen výškový horizont staveb 2 NP u objektů 

rodinných domů. Koeficient zastavění pozemků u nové výstavby RD izolovaných 

bude max. 0.2, tj. 20 % z plochy pozemku, u řadových RD max. 0,3, tj. 30 % 

z plochy pozemku. 

Koncepce dopravy včetně bilance dopravy v klidu: 

• Jako příjezdová cesta pro obě lokality bude sloužit protažená silnice vedoucí 

k lokalitám od jihu. Parkování bude řešeno individuálně.  

Koncepce inženýrských sítí: 

• Pro případnou výstavbu je třeba vybudovat koridor pro technickou 

infrastrukturu. Lokalita je nepřístupná dopravně. Do lokality nevede pozemní 

komunikace, umožňující přístup a uložení inženýrských sítí.   

Koncepce zeleně a vybavení veřejných prostranství: 

• V rámci rozvoje lokality bude doplněn městský mobiliář ve formě VO, laviček, 

odpadkových košů a odpočívadel. Město bude klást důraz na návaznost nově 

pořizovaných prvků na styl stávajících prvků. V lokalitě budou vysázeny liniové 

prvky zeleně a přerušované plochy trávníků pro zlepšení mikroklimatu oblasti. 

 

 

BI i8 – Hřbitovní: 

Zdroj: ÚP Olešnice 
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Lokalizace: 

• Lokalita se nachází v jihozápadní části města, kde sousedí s místním hřbitovem.  

 

Stávající stav využití území: 

• Zemědělské účely.  

 

Urbanistické řešení: 

• S ohledem na velikost dané plochy se v lokalitě navrhuje maximální možný 

počet 7 RD s nejvyšším počtem bytů v těchto RD 7.  

Připravenost: 

Část této ulice má realizovány inženýrské sítě. Pro budoucí využití je třeba 

provést Územní studii a doplnit technickou infrastrukturu. Zemědělské pozemky 

jsou v soukromém vlastnictví. Majitel vyslovil nesouhlas s prodejem parcel 

městu, které by mělo zájem o přivedení inženýrských sítí a rozvoj bydlení 

v lokalitě.  

Priorita: 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 
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• V případě plánované výstavby RD je třeba vybudování koridoru pro technickou 

infrastrukturu a provést Územní studii.  

 

Prostorové uspořádání staveb: 

• V lokalitě nebude překročen výškový horizont staveb 2 NP u objektů rodinných 

domů. Koeficient zastavění pozemků u nové výstavby RD izolovaných bude 

max. 0.2, tj. 20 % z plochy pozemku, u řadových RD max. 0,3, tj. 30 % z 

plochy pozemku. 

Koncepce dopravy včetně bilance dopravy v klidu: 

• Pro dopravu se využívá místní komunikace Hřbitovní. Pro dopravu v klidu by 

bylo možné využít prostor před vybudovanými domy, příp. jejich garáží. Ulici 

Za Hřbitovem by bylo v případě výstavby nutné zkapacitnit. 

Koncepce inženýrských sítí: 

• Pro případnou výstavbu je třeba vybudovat koridor pro technickou 

infrastrukturu. Lokalitu je možno napojit na inženýrské sítě, nicméně soukromý 

majitel pozemku odmítl prodej.  

Koncepce zeleně a vybavení veřejných prostranství: 

• V rámci rozvoje lokality bude doplněn městský mobiliář ve formě VO, laviček, 

odpadkových košů a odpočívadel. Město bude klást důraz na návaznost nově 

pořizovaných prvků na styl stávajících prvků. V lokalitě budou vysázeny liniové 

prvky zeleně a přerušované plochy trávníků pro zlepšení mikroklimatu oblasti. 

 

 

 

 

Rizika: 

Zdroj: ÚP Olešnice 

 



Plán rozvoje výstavby města Olešnice 
 

55 

• Lokalita leží u ulice Hřbitovní, problémem však je, že v současné době je na 

této ulici alej, která je tvořena smíšeně stromy a keřovým porostem, tato alej 

mimo jiné slouží i jako větrolam pro zemědělskou půdu v její blízkosti. Pro 

následnou realizaci by tato alej musela být alespoň z části vykácena. Dále je 

nutno respektovat trasu VTL plynovodu včetně jeho ochranného  

a bezpečnostního pásma. Také je třeba respektovat vedení VN a jeho ochranné 

pásmo, případně řešit kabelizaci vedení. 
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BI i9 – Klimentka 2: 

Lokalizace: 

• Tato plocha pro individuální bydlení leží mezi BI i1 a BI i2 v severozápadní části 

města. Plocha zasahuje do míst rekreačních zahrádek. Lokalita je součástí 

zastavovací studie Piskačův sad.  

 

Stávající stav využití území: 

• Zemědělské účely. 

 

Urbanistické řešení: 

• S ohledem na velikost dané plochy se v lokalitě navrhuje maximální možný 

počet 4 RD s nejvyšším počtem bytů v těchto RD 5.  

Zdroj: Mapy.cz [Online] 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 
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Připravenost: 

• Pro budoucí využití je třeba provést Územní studii a realizovat koridor pro 

technickou infrastrukturu. 

 

• Priorita: 

V případě plánované výstavby RD je třeba vybudování koridoru pro technickou 

infrastrukturu a provést Územní studii.  

Prostorové uspořádání staveb: 

• V lokalitě nebude překročen výškový horizont staveb 2 NP u objektů rodinných 

domů. Koeficient zastavění pozemků u nové výstavby RD izolovaných bude 

max. 0.2, tj. 20 % z plochy pozemku, u řadových RD max. 0,3, tj. 30 % z 

plochy pozemku. 

Koncepce dopravy včetně bilance dopravy v klidu: 

• Lokalita je v severovýchodní části napojena na ulici Klimentka, v jihozápadní 

časti na jednu z místních komunikací podobně jako BI i1. Lokalitu protíná 

provizorní obslužná komunikace.  

Koncepce inženýrských sítí: 

• Pro případnou výstavbu je třeba vybudovat koridor pro technickou 

infrastrukturu. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví. 

Koncepce zeleně a vybavení veřejných prostranství: 

• Koeficient zeleně minimálně 0,5 (tj. 50 % z celkové plochy pozemku). Město 

doplní potřebný mobiliář.  

  

Zdroj: ÚP Olešnice 
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BI i10 – Polní: 

Lokalizace: 

• Jedná se o navrženou plochu v severním okraji města.  

 

Stávající stav využití území: 

• Zemědělské účely. 

 

Urbanistické řešení: 

• S ohledem na velikost dané plochy se v lokalitě navrhuje maximální možný 

počet 10 RD s nejvyšším počtem bytů v těchto RD 14.  

Připravenost: 

• Pro realizaci této lokality je třeba prodloužení současné příjezdové komunikace 

Polní, která nemá dostatečné parametry pro potkávání aut  

Zdroj: Mapy.cz [Online] 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 
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v protisměru. Pro budoucí využití je také třeba realizovat koridor pro technickou 

infrastrukturu. 

Priorita: 

• V případě plánované výstavby RD je třeba vybudování potřebné příjezdové 

komunikace a koridoru pro technickou infrastrukturu. 

 

Prostorové uspořádání staveb: 

• V lokalitě nebude překročen výškový horizont staveb 2 NP u objektů rodinných 

domů. Koeficient zastavění pozemků u nové výstavby RD izolovaných bude 

max. 0.2, tj. 20 % z plochy pozemku, u řadových RD max. 0,3, tj. 30 % z 

plochy pozemku. 

Koncepce dopravy včetně bilance dopravy v klidu: 

• Jako příjezdovou cestu je potřeba prodloužit a upravit současnou ulici Polní, 

která bude půlit tuto lokalitu. Parkování bude řešeno individuálně. V lokalitě 

není potřebná komunikace, jde pouze o polní cestu, v soukromém vlastnictví. 

Tuto komunikaci je třeba zrekonstruovat, aby mohla být využívána jako 

příjezdová cesta.  

Koncepce inženýrských sítí: 

• Pro případnou výstavbu je třeba vybudovat koridor pro technickou 

infrastrukturu. 

Koncepce zeleně a vybavení veřejných prostranství: 

• V rámci rozvoje lokality bude doplněn městský mobiliář ve formě VO, laviček, 

odpadkových košů a odpočívadel. Město bude klást důraz na návaznost nově 

pořizovaných prvků na styl stávajících prvků. V lokalitě budou vysázeny liniové 

prvky zeleně a přerušované plochy trávníků pro zlepšení mikroklimatu oblasti. 

BI i11 – Družstevní: 

Zdroj: ÚP Olešnice 
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Lokalizace: 

• Nachází se v severní části města, v současné době zde leží dvě rekreační chaty.  

 

Stávající stav využití území: 

• Zemědělské a rekreační účely.  

 

Urbanistické řešení: 

• S ohledem na velikost dané plochy se v lokalitě navrhuje maximální možný 

počet 5 RD s nejvyšším počtem bytů v těchto RD 7.  

Připravenost: 

• Pro další využití je třeba realizovat koridor pro technickou infrastrukturu. Pro 

dostupnost této lokality je třeba vybudování nové komunikace, jelikož je  

v současném stavu prakticky nedostupná. 

 

Priorita: 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 
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• V případě plánované výstavby RD je třeba vybudování potřebné příjezdové 

komunikace a koridoru pro technickou infrastrukturu. 

 

Prostorové uspořádání staveb: 

• V lokalitě nebude překročen výškový horizont staveb 2 NP u objektů rodinných 

domů. Koeficient zastavění pozemků u nové výstavby RD izolovaných bude 

max. 0.2, tj. 20 % z plochy pozemku, u řadových RD max. 0,3, tj. 30 % z 

plochy pozemku. 

Koncepce dopravy včetně bilance dopravy v klidu: 

• Pro dostupnost lokality bude třeba vybudovat novou ulici, která by se 

napojovala na ulici Družstevní, případně na ulici Polní. Parkování bude řešeno 

individuálně s možným využitím garáží u bytových jednotek na ulici Družstevní.  

Koncepce inženýrských sítí: 

• Pro případnou výstavbu je třeba vybudovat koridor pro technickou 

infrastrukturu. K lokalitě vedou pouze polní cesty. Pozemky jsou v současnosti 

v soukromém vlastnictví. 

Koncepce zeleně a vybavení veřejných prostranství: 

• V rámci rozvoje lokality bude doplněn městský mobiliář ve formě VO, laviček, 

odpadkových košů a odpočívadel. Město bude klást důraz na návaznost nově 

pořizovaných prvků na styl stávajících prvků. V lokalitě budou vysázeny liniové 

prvky zeleně a přerušované plochy trávníků pro zlepšení mikroklimatu oblasti. 

 

 

 

 

Zdroj: ÚP Olešnice 
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BI i13 – Moravská strana: 

Lokalizace: 

• Jde o lokalitu v západní části města, která volně navazuje na stávající výstavbu. 

Jedná se o jednu parcelu. 

 

Stávající stav využití území: 

• Zemědělské a skladovací účely. 

 

Urbanistické řešení: 

• S ohledem na velikost dané plochy se v lokalitě navrhuje maximální možný 

počet 1 RD s nejvyšším počtem bytů v těchto RD 1.  

Připravenost: 

• Je třeba napojit technickou infrastrukturu na stávající síť.  

 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 
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Priorita: 

• Pro následnou výstavbu je třeba realizovat napojení technické infrastruktury na 

stávající síť.  

 

Prostorové uspořádání staveb: 

• V lokalitě nebude překročen výškový horizont stavby 2 NP u objektu rodinného 

domu. Koeficient zastavění pozemku u nové výstavby RD bude max. 0.2, tj. 

20 % z plochy pozemku, u řadových RD max. 0,3, tj. 30 %  

z plochy pozemku. 

Koncepce dopravy včetně bilance dopravy v klidu: 

• Pro dopravu se využívá místní komunikace, která vychází ze silnice Moravská 

strana dál ke Ski areálu. 

Koncepce inženýrských sítí: 

• Lokalitu je třeba napojit na stávající síť technické infrastruktury.  

Koncepce zeleně a vybavení veřejných prostranství: 

• Koeficient zeleně minimálně 0,5 (tj. 50 % z celkové plochy pozemku). Město 

doplní potřebný mobiliář.  

  

Zdroj: ÚP Olešnice 
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BI i14 – Nová: 

Lokalizace: 

• Nachází se v severní části města.  

 

Stávající stav využití území: 

• Obytné účely, lokalita je již zastavěna novostavbou. 

 

Urbanistické řešení: 

• S ohledem na velikost dané plochy se v lokalitě navrhuje maximální možný 

počet 2 RD s nejvyšším počtem bytů v těchto RD 2. V současné době se zde 

nachází 1 RD, který však zabírá prostor celé lokality.  

Připravenost: 

• Tato lokalita je již z maximální kapacity zastavěna.  

Priorita: 

• Zachovat stávající novou zástavbu. 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 
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Prostorové uspořádání staveb: 

• Dle PD již realizované stavby. 

Koncepce dopravy včetně bilance dopravy v klidu: 

• Pro dopravu se využívá místní komunikace Moravská strana, pro dopravu 

v klidu slouží garáž u novostavby, příp. prostor před domem. 

Koncepce inženýrských sítí: 

• Lokalita je napojena na stávající inženýrskou síť v této oblasti.  

Koncepce zeleně a vybavení veřejných prostranství: 

• V rámci rozvoje lokality bude doplněn městský mobiliář ve formě VO, laviček, 

odpadkových košů a odpočívadel. Město bude klást důraz na návaznost nově 

pořizovaných prvků na styl stávajících prvků. V lokalitě budou vysázeny liniové 

prvky zeleně a přerušované plochy trávníků pro zlepšení mikroklimatu oblasti. 

Rizika: 

• Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb lze v území 

umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková 

zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro 

chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb; před vydáním 

územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměrů  

s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem, 

případně vibracemi. 

 

 

Zdroj: ÚP Olešnice 
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BI i15 – Za Puchárnou 2: 

Lokalizace: 

• Nachází se v jižní části města. 

 

Stávající stav využití území: 

• Obytné účely, lokalita je již zastavěna novostavbou. 

 

Urbanistické řešení: 

• S ohledem na velikost dané plochy se v lokalitě navrhuje maximální možný 

počet 1 RD s nejvyšším počtem bytů v těchto RD 1. Tento maximální počet byl 

v lokalitě již dosažen.  

Připravenost: 

• Tato lokalita je již z maximální kapacity zastavěna.  

Zdroj: Mapy.cz [Online] 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 
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Priorita: 

• Zachovat stávající novou zástavbu. 

 

Prostorové uspořádání staveb: 

• V lokalitě nebyl překročen výškový horizont stavby 2 NP u objektu rodinného 

domu.  

Koncepce dopravy včetně bilance dopravy v klidu: 

• Pro dopravu se využívá místní komunikace Za Puchárnou, pro dopravu v klidu 

slouží garáž u novostavby, příp. prostory před domem. 

Koncepce inženýrských sítí: 

• Lokalita je napojena na stávající inženýrskou síť v této oblasti.  

Koncepce zeleně a vybavení veřejných prostranství: 

• Koeficient zeleně minimálně 0,5 (tj. 50 % z celkové plochy pozemku). Město 

doplní potřebný mobiliář.  

  

Zdroj: ÚP Olešnice 
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V územním plánu města Olešnice, který byl vypracován v roce 2011, je navrženo 

poměrně velké množství nových ploch pro individuální bydlení. Jelikož Olešnice 

dlouhodobě ztrácí obyvatele a obyvatelstvo zde stárne, tak není úplně žádoucí, 

aby všechny vymezené plochy byly v nejbližší budoucnosti zastavěny. V dnešní 

době jsou již u několika těchto ploch splněny podmínky pro využití nebo jsou 

dokonce již zastavěny. Prioritními oblastmi k zastavění jsou v současnosti lokality 

BI i1 – Piskačův sad nebo BI i3 Za Puchárnou 1. Ostatní plochy nejsou v mnoha 

případech vybaveny technickou infrastrukturou a v rámci demografického vývoje 

Olešnice, by jejich zástavba a zasíťování představovala jen další finanční zátěž pro 

město. Velká část navržených lokalit je často špatně dopravně dostupná, pro jejich 

realizaci by bylo třeba budovat nové komunikace nebo rozšiřovat či opravovat 

stávající. Proto je vhodné zasíťovat pozemky  

v majetku města a jejich prodejem umořit náklady na inženýrské sítě. Vedle domů 

individuální výstavby na pozemcích v majetku města, by bylo vhodné zasíťovat 

pozemek v ulici Cihelna pro výstavbu bytového domu. 

  

Tab. 12 Plochy bydlení – bydlení individuální (BI) 

Název lokality Číslo plochy Počet bytů v RD Max. počet RD 

Piskačův sad  BI i1  26  18 

Klimentka 1 BI i2 2 2 

Za Puchárnou 1  BI i3  1 1 

Trpínská, V Lukách  BI i4  14 10 

V Lukách  BI i5  6  4  

Veselská  BI i6  5   4  

Veselská  BI i7  5   3  

Hřbitovní  BI i8  7 7 

Klimentka 2  BI i9  5  4 

Polní  BI i10  14  10 

Družstevní  BI i11  7  5 

Moravská strana  BI i13  1  1 

Nová BI i14  2  2 

Za Puchárnou 2  BI i15  1  1 

Celkem  96  72 
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V územním plánu je vymezena jedna plocha pro bydlení v bytových domech. 

Tato plocha může pojmout až 30 bytů respektive 6 rodinných domů.  

 
Bh h1 – Družstevní: 

Lokalizace: 

• Vymezená plocha se nachází v severní části města, kde navazuje na současnou 

bytovou zástavbu.  

 

Stávající stav využití území: 

• Zemědělské účely.  

 

Urbanistické řešení: 

• S ohledem na velikost dané plochy se v lokalitě navrhuje maximální možný 

počet 6 RD s nejvyšším počtem bytů v těchto RD 30.  

Připravenost: 

• Pro další využití je třeba vypracovat Územní studii a realizovat koridor pro 

technickou infrastrukturu. 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 
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Priorita: 

• Pro následnou výstavbu je třeba realizovat napojení technické infrastruktury na 

stávající síť a vypracovat územní studii.  

 

Prostorové uspořádání staveb: 

• Koeficient využití (zastavění) pozemku max. 0,3 (tj. 30 % zastavěné plochy 

půdorysem stavby z celkové plochy pozemku). Výšková hladina zástavby  

– max. 10 m nad upravený terén.  

Koncepce dopravy včetně bilance dopravy v klidu: 

• Tato lokalita by byla napojena na současnou ulici Družstevní. Pro parkování by 

bylo možno využít vzniklých zarovnaných prostor, ale také současných garáží 

pro bytové domy.  

Koncepce inženýrských sítí: 

• Lokalitu je třeba napojit na stávající síť technické infrastruktury.  

Koncepce zeleně a vybavení veřejných prostranství: 

• Koeficient zeleně min. 0,4. Město dál doplní potřebný mobiliář v okolí.  

Rizika: 

• Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměrů  

s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem, 

případně vibracemi.  

Tab. 13 Plochy bydlení – bydlení v bytových domech (BH) 

název lokality číslo plochy počet bytů v RD max. počet RD 

Družstevní BH h1 30 6 

Celkem 30 6 

Zdroj: ÚP Olešnice 
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V územním plánu jsou vymezeny tři plochy smíšené obytné. Celkově by tyto 

plochy měly pojmout až 9 rodinných domů. 

 
SO s1 – Družstevní: 

Lokalizace: 

• Vymezená plocha se nachází v centrální části města. 

 

Stávající stav využití území: 

• Rekreační a zemědělské využití. 

 

Urbanistické řešení: 

• S ohledem na velikost dané plochy se v lokalitě navrhuje maximální možný 

počet 4 RD s nejvyšším počtem bytů v těchto RD 5.  

Připravenost: 

• Územní plán nestanovuje žádné další podmínky pro případné využití této 

plochy.  

Zdroj: Mapy.cz [Online] 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 
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Priorita: 

• Plocha tvoří proluku v zastavěném území, je tak vhodná pro případnou 

zástavbu, nebo pro využití v rámci malé komerční vybavenosti. 

 

Prostorové uspořádání staveb: 

• Koeficient zastavění pozemku max. 0,4 (tj. 40 % zastavěné plochy půdorysem 

stavby z celkové plochy pozemku). Respektování současné výškové hladiny 

zástavby. Objekty budou max. se 3 nadzemními podlažími a sedlovou střechou 

nebo se 2 nadzemními podlažími a obytným podkrovím v sedlové střeše.  

Koncepce dopravy včetně bilance dopravy v klidu: 

• Vymezená plocha navazuje na ulici Družstevní na severu a na jihu na ulici 

Zastodolí. Pro parkování je třeba vybavit všechny nové obytné stavby garážemi 

a odstavnými plochami na vlastním pozemku. 

Koncepce inženýrských sítí: 

• Lokalita je napojena na stávající inženýrskou síť v této oblasti.  

Koncepce zeleně a vybavení veřejných prostranství: 

• Snaha o co nejvyšší zachování současné zeleně v této lokalitě.  

  

Zdroj: ÚP Olešnice 
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SO s2 – Trpínská: 

Lokalizace: 

• Vymezená plocha se nachází v severní části města, kde navazuje na bytovou 

zástavbu.  

 

Stávající stav využití území: 

• V současné době jsou zde dva domy ve výstavbě. 

 

Urbanistické řešení: 

• S ohledem na velikost dané plochy se v lokalitě navrhuje maximální možný 

počet 3 RD s nejvyšším počtem bytů v těchto RD 3. Aktuálně jsou ve výstavbě 

2 RD.  

Připravenost: 

• Územní plán nestanovuje žádné další podmínky pro případné využití této 

plochy.  

Priorita: 

• Dokončení probíhajících staveb a zachování nově vzniklé zástavby.  

Zdroj: Mapy.cz [Online] 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 
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Prostorové uspořádání staveb: 

• Koeficient zastavění pozemku max. 0,4 (tj. 40 % zastavěné plochy půdorysem 

stavby z celkové plochy pozemku). Respektování současné výškové hladiny 

zástavby. Objekty budou max. se 3 nadzemními podlažími a sedlovou střechou 

nebo se 2 nadzemními podlažími a obytným podkrovím v sedlové střeše.  

Koncepce dopravy včetně bilance dopravy v klidu: 

• Vymezená plocha navazuje na ulici Trpínská. Pro parkování je třeba vybavit 

všechny nové obytné stavby garážemi a odstavnými plochami na vlastním 

pozemku. 

Koncepce inženýrských sítí: 

• Lokalita je napojena na stávající inženýrskou síť v této oblasti. 

Koncepce zeleně a vybavení veřejných prostranství: 

• Snaha o zachování současné zeleně v lokalitě, doplnění potřebného mobiliáře. 

Rizika: 

• Je třeba respektovat trasu vedení VN včetně jejího ochranného pásma. Před 

vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměrů  

s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem, 

případně vibracemi. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ÚP Olešnice 
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SO s3 – Ústupská:  

Lokalizace: 

• Vymezená plocha se nachází ve východní části města, kde sousedí 

s průmyslovým areálem.  

 

Stávající stav využití území: 

• Zemědělské účely.  

 

Urbanistické řešení: 

• S ohledem na velikost dané plochy se v lokalitě navrhuje maximální možný 

počet 2 RD s nejvyšším počtem bytů v těchto RD 2.  

Připravenost: 

• Územní plán nestanovuje žádné další podmínky pro případné využití této 

plochy.  

Zdroj: Mapy.cz [Online] 

 

Zdroj: Mapy.cz [Online] 
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Priorita: 

• Z hlediska polohy této lokality, kdy sousedí s průmyslovým areálem, by bylo 

vhodné tuto lokalitu ponechat v současném stavu, případně zde vystavět byty 

pro pracovníky ve vedlejší průmyslové oblasti.  

 

Prostorové uspořádání staveb: 

• Koeficient zastavění pozemku max. 0,4 (tj. 40 % zastavěné plochy půdorysem 

stavby z celkové plochy pozemku). Respektování současné výškové hladiny 

zástavby. Objekty budou max. se 3 nadzemními podlažími a sedlovou střechou 

nebo se 2 nadzemními podlažími a obytným podkrovím v sedlové střeše.  

Koncepce dopravy včetně bilance dopravy v klidu: 

• Vymezená plocha navazuje na ulici Ústupská. Pro parkování je třeba vybavit 

všechny případné nové obytné stavby garážemi a odstavnými plochami na 

vlastním pozemku. 

Koncepce inženýrských sítí: 

• Lokalita je napojena na stávající inženýrskou síť v této oblasti. Jedná se  

o soukromý pozemek, který protíná polní cesta v blízkosti průmyslové zóny 

města. 

Koncepce zeleně a vybavení veřejných prostranství: 

• Snaha o zachování současné zeleně v lokalitě, doplnění potřebného mobiliáře. 

Rizika: 

• Je potřeba respektovat trasu vodovodu nebo řešit jeho přeložku.  

 

 

 

 

Zdroj: ÚP Olešnice 
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Tab. 14 Plochy smíšené obytné (SO) 

název lokality číslo plochy počet bytů v RD max. počet RD 

Družstevní SO s1 5 4 

Trpínská SO s2 3 3 

Ústupská SO s3 2 2 

Celkem 10 9 
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BYTOVÝ FOND VE VLASTNICTVÍ MĚSTA  

STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA  

Město Olešnice vlastní 2 bytové domy po 8 bytech. Jde konkrétně o bytové domy 

s čp. 596 a 620. U těchto bytů se jedná především o byty pro seniory a lidi 

s omezením pohybu. Celkově v těchto bytech žije 15 obyvatel. Dále město 

Olešnice vlastní dalších 5 samostatných bytů, které dále pronajímá. Tyto byty jsou 

určeny pro různé skupiny obyvatel. Bytový fond ve vlastnictví města netvoří 

zásadní podíl v rámci fondu celého města, ale díky svému zaměření na vybrané 

sociální skupiny je hlavním zdrojem sociálního bydlení ve městě.  

Podmínky pronájmu u městských bytů: 

• Doba pronájmu je na dobu neurčitou, cena nájemného je 60,- Kč/m2, 

• Uživatel se zavazuje, že byt bude užívat pouze k bydlení sebe nebo své rodiny. 

Je povinen umožnit majiteli výkon práva kontroly, zda byt je užíván řádným 

způsobem. 

• Uživatel není oprávněn v bytě provádět jakékoli změny stavebního  

či dispozičního charakteru bez předchozího písemného souhlasu majitele. 

• Uživatel se zavazuje, že po ukončení platnosti dohody o užívání bytu vyklidí byt 

a prostory. 

• O odevzdání bytu bude pořízen zápis. 

• Uživatel je povinen hradit drobné opravy v bytě související s jeho užíváním  

a náklady spojené s běžnou údržbou bytu. 

• S užíváním bytu jsou spojené tyto povinnosti: zajištění čistoty a pořádku prostor 

přilehlým a souvisejícím s bytem. 

• Byty se speciálním určením jsou mimo výše stanovené podmínky určeny 

převážně pro seniory, pro lidi se zdravotním omezením, s trvalým pobytem 

v Olešnici, resp. podmínkou převedení trvalého pobytu do Olešnice. 
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Tab. 15 Bytový fond města Olešnice (Zdroj: Město Olešnice) 

ČP Ulice Celkem bytů 

20 Náměstí Míru 1 

400 Tržní 1 

475 Družstevní 1 

598 Skalky 2 

596 Družstevní 8 

620 Cihelna 8 

 

Tab. 16 Investice do městského bytového fondu (Zdroj: Město Olešnice) 

název  cena [tis. kč] 

Výstavba domu chráněného bydlení 13 000 

Rekonstrukce bytu na radnici 800 

Běžná údržba městských bytů 100 (ročně) 

 

Tab. 17 Dotace využité na výstavbu bytového fondu města v minulosti 

 (Zdroj: Město Olešnice) 

Název 
Počet bytových 

jednotek 
Poskytnutá dotace [Kč] Realizace 

Dům s pečovatelskou službou  8 6 000 000 2000 

Bytový dům Skalky 12 5 600 000 2004 

Dům chráněného bydlení  8 11 600 000 2014 

 

 

ODHAD INVESTIC DO STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO FONDU 

MĚSTA V NÁSLEDUJÍCÍCH 10 LETECH 

Město celkově disponuje 22 byty v 6 lokalitách. Údržba a opravy stávajícího 

bytového fondu si za rok vyžadují v průměru 10 tis. Kč na jeden byt. Celkově se 

na dalších 10 let počítá s 2,1 mil. Kč nákladů na údržbu 21 bytů a u bytu na 

hasičské zbrojnici se počítá s investicí 400 tis. Kč na nutné větší opravy. Celkově 

se tak na dalších 10 let odhadují investice o velikosti 2,5 mil. Kč.  
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO 

ŠETŘENÍ  

Pro zjištění názoru veřejnosti na danou tématiku bylo v rámci vypracování tohoto 

dokumentu realizováno dotazníkové šetření pro obyvatele města Olešnice. Toto 

šetření probíhalo od 9. září 2020 do 21. září 2020. Cílovou skupinou pro toto 

šetření byli zejména obyvatelé v produktivním věku. Pro zacílení na tuto věkovou 

skupinu byla zvolena metoda šíření dotazníku za pomoci webových stránek města 

a prostřednictvím žáků místní základní školy. 

Dotazník měl celkem 15 otázek a další 4 podotázky, zúčastnilo se ho celkem 130 

respondentů, což představuje zhruba 20 % obydlených bytů v Olešnici nebo  

9 % všech obyvatel města nad 15 let. 

Otázky: 

1. Je město Olešnice dobrým místem pro život? 

Na tuto otázku odpověděla naprostá většina respondentů kladně, tedy Ano 

(47,7 %), Spíše ano (43,1 %). Zhruba 9 % respondentů nepovažuje město 

Olešnici za dobré místo pro život a odpověděli Ne (3,1 %), Spíše ne (6,2 %). 

2. Následující tvrzení ohodnoťte jako ve škole známkou 1-5: 

Odpovědi na tuto otázku znázorňuje graf níže. Průměrná známka všech odpovědí 

byla 2,41. Nejhorší průměrné hodnocení (3,02) mělo tvrzení: „Olešnice je obcí 

umožňující regionálně nabízet zaměstnanost v místě“, což evokuje zejména 

nedostatek kvalifikovaných pracovních míst na území města. Další tři 

podprůměrně hodnocená tvrzení se týkala zejména nabídky rekreačních služeb. 

Naopak lékařská péče či školství byly hodnoceny jako nadprůměrné. Nejlépe 

dopadlo tvrzení: Olešnice je obcí, kde je bezpečno (1,97).  
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3. Jak vnímáte rozvoj Olešnice z pohledu počtu obyvatel?  

Pouze 2 respondenti (1,5 %) by uvítali snižování počtu obyvatel v Olešnici. Nejvíce 

dotázaným (57,7 %) vyhovuje současná situace, tedy počet obyvatel okolo 1 650. 

Poměrně velká část respondentů (40,8 %) by uvítala rozšíření počtu obyvatel.  

4. Uvažujete o přestěhování se z Olešnice? 

Téměř čtvrtina (24,6 %) respondentů uvažuje o přestěhování se z Olešnice. Graf 

níže znázorňuje výsledky této otázky u jednotlivých věkových skupin, kde 

můžeme vidět, že naprostá většina (73,3 %) respondentů do 25 let uvažuje  

o přestěhování se, u dalších věkových skupin již převažuje opačná odpověď.  

Mladá část obyvatelstva může mít různé důvody k přestěhování se, například 

nedostatek kvalifikovaných pracovních míst v Olešnici, či předpoklad, že po 

absolvování škol, zůstanou v místě studia, ale jde také o faktor osobní, kdy mladá 

populace ještě není tolik zakořeněna v místě díky rodině, práci či vlastněné 

nemovitosti. Zajímavostí je, že z respondentů, kteří uvažují  

o rekonstrukci svého domu, uvažuje o přestěhování se pouze 14 %, jde o další 

faktory a plány do budoucna, které je k Olešnici více fixují.  
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4.1 Do jaké vzdálenosti se plánujete přestěhovat? 

Největší počet respondentů (46,9 %), kteří uvažují o přestěhování se, by se 

přestěhovalo do 15 kilometrů od Olešnice, dále (31,3 %) dál než 15 kilometrů od 

Olešnice a nejmenší část dotázaných (21,9 %) by se přestěhovalo do Brna či jeho 

blízkého okolí.  

4.2 V jakém časovém horizontu se hodláte přestěhovat? 

Přesně polovina těchto respondentů se plánuje přestěhovat do 2-5 let. Shodně po 

25 % by se dotázaní stěhovali do 2 let či za více než 5 let.  ¨ 

 

5. Co by podle Vašeho názoru přimělo k omezení vystěhování části obyvatel 

města?  

V této otázce byly mimo jiné vyhodnocovány rozdíly mezi všemi respondenty  

a mezi respondenty, kteří uvažují o přestěhování se. Kdy druhá zmíněná skupina 

vnímá jako mnohem důležitější lepší dopravní spojení. Naopak obě skupiny se 

shodují na dvou největších problémech, které chápou jako zasíťování pozemků 

k výstavbě domů a již několikrát zmiňovanou kvalifikovanou práci.  
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6. Vlastníte v Olešnici dům či byt?  

Většina dotázaných (73,1 %) vlastní v Olešnici byt či dům. U respondentů, kteří 

uvažují o přestěhování se, je situace jiná, vlastníků domu či bytu je mezi nimi 

méně (65,6 %).  

7. V případě, že vlastníte více bytových jednotek, jste ochoten je pronajímat? 

Na tuto otázku odpověděla většina respondentů (83,8 %) jako nerelevantní (např. 

pokud nevlastníte více bytových jednotek). Pokud budeme brát v potaz zbytek 

respondentů, tak 2/3 z nich by své další bytové jednotky nebylo ochotno 

pronajímat, zbylá třetina naopak ano.   

8. Uvažujete v blízké době (do pěti let) o rekonstrukci stávajícího domu?  

O rekonstrukci svého stávajícího domu uvažuje téměř třetina respondentů 

(33,1 %). 

8.1 Kolik hodláte do této rekonstrukce investovat?  

Více než polovina těchto respondentů (55,8 %) plánuje do rekonstrukce 

investovat 100-500 tis. Kč. Dále jde o rekonstrukce nad 1 mil. Kč (27,9 %).  

O drobnější rekonstrukci do 100 tis. Kč uvažuje 9,3 % respondentů a pouze 7 % 

respondentů uvažuje o rekonstrukci v rozmezí 501-1 000 tis. Kč.  

9. Uvažujete v blízké době (do pěti let) o koupi domu v Olešnici? 

V této otázce je poměrně velký rozdíl mezi všemi respondenty a mezi 

respondenty, kteří v Olešnici nevlastní dům či byt. Celkově uvažuje o koupi domu 
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25,4%
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14,6 % respondentů, avšak pokud se podíváme pouze na respondenty, kteří 

v Olešnici dům nevlastní, tak je zájem o koupi zhruba 2,5x vyšší, a to 34,3 %.   

10. Uvažujete o nákupu zasíťované stavební parcely v Olešnici? 

Podobně jako v předešlé otázce jsou i zde značné rozdíly mezi všemi respondenty 

a mezi respondenty, kteří v Olešnici nevlastní dům či byt. Celkově uvažuje o koupi 

zasíťované stavební parcely zhruba ¼ respondentů (24,6 %)  

u respondentů, kteří nevlastní dům či byt je vůle koupě opět vyšší a o nákupu 

parcely uvažuje 37,1 % těchto respondentů.  

10.1 Do jaké ceny parcely byste byli schopni investovat? 

Dle očekávání by většina respondentů (68,8 %) investovala do parcely, která by 

měla hodnotu do 1 000 Kč/m2, dále by 28,1 % respondentů investovalo do parcely 

o hodnotě 1 500 Kč/m2 a 3,1 % (v tomto případě 1 respondent) by investoval do 

parcely za více než 1 500 Kč/m2. 

11. Pozemky v územním plánu města, které jsou určeny k zástavbě, by dle 

Vašeho názoru měl zasíťovat: 

Dá se říci, že většina respondentů (64,6 %) bere jako samozřejmost, že vzniklé 

stavební parcely zasíťuje město, viz graf níže.  
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12. Jak hodnotíte:  

Podobně jako ve druhé otázce bylo i zde bráno v potaz průměrné hodnocení 

daného tvrzení. Průměrná známka všech tvrzení měla hodnotu 2,71. Nejhůře 

respondenti hodnotili zejména položky týkající se výstavby bytů, dále pak položky 

týkající se vzhledu města, tedy městský mobiliář či zeleň. Pozitivně byly 

hodnoceny naopak otázky, které se týkají dopravní situace a kvality cest ve městě. 

Nejlépe dopadly rekonstrukce a budování sportovní infrastruktury (2,40)  

a zasíťování stavebních pozemků (2,31), podrobněji viz graf níže.  

 

Otázky ohledně věku a vzdělání respondentů: 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, tak díky zvolené metodice sběru dat 

bylo zastoupeno nejvíce respondentů ve věku od 26 do 40 let (47,7 %), dále pak 

skupina obyvatel ve věkovém rozmezí 41-65 let (37,2 %). Nejmladší část 

dotázaných do 25 let byla zastoupena podílem 11,5 % a nad 65 let vyplnili 

dotazník pouze 2 respondenti, tedy 1,5 %. 
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V rámci vzdělání bylo největší zastoupení respondentů s vysokoškolským titulem 

(44,6 %), následovali obyvatelé se střední školou s maturitou (31,5 %), střední 

bez maturity (16,9 %) a zbytek připadá na respondenty se základním (4,6 %) či 

žádným (2,3 %) vzděláním. Toto vzdělanostní rozložení úplně nekoreluje se 

vzdělanostním rozložením v Olešnici, avšak byla provedena analýza rozdílů mezi 

odpověďmi u vysokoškolsky vzdělaných osob a zbytku. Odchylka jejich odpovědí 

byla kolem 5 %.  
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SWOT ANALÝZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Silné stránky 

• Aktivita samosprávy v oblasti 

místního rozvoje a využívání 

dotačních příležitostí 

• Nízká nezaměstnanost 

• Protipovodňová prevence 

• Pravidelné spojení s centry 

zaměstnanosti a služeb 

• Silná image obce zásluhou ski 

areálu 

• Kvalita životního prostředí 

 

 

Slabé stránky 

• Úbytek obyvatel 

• Stárnutí populace 

• Vnitřní periferie v rámci ČR, 

okrajová periferie v rámci JMK 

• Nedostupnost stavebních 

pozemků k rezidenční výstavbě  

• Minimální kvalifikované pracovní 

příležitosti ve městě 

• Časová dostupnost center 

dojížďky 

Hrozby 

• Odliv vzdělaných a 

kvalifikovaných obyvatel 

• Snižující se počty 

přistěhovalých 

• Závislost na nízkém počtu 

zaměstnavatelů 

• Hospodářská krize, zvýšení 

nezaměstnanosti a propad 

příjmů 

• Upadající zájem o 

volnočasovou infrastrukturu 

• Do budoucna riziko 

potenciálního nezájmu mladých 

lékařů o působení v periferní 

lokalitě 

Příležitosti 

• Zájem o bytovou výstavbu 

• Využití silné image ski areálu k 

nabídce doplňkových služeb a 

návazných turistických produktů, 

prodlužování turistické sezóny  

• Širší zázemí atraktivní oblasti 

Jihomoravského kraje, především 

Brna 

• Nové programové období EU a 

další dotační příležitosti (národní, 

krajské, nadace)  

• Posilování pozice Olešnice v 

oblasti nabídky regionálních 

produktů 

• Úsilí min. udržet stávající rozsah 

služeb ve městě 
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ZÁVĚRY ANALYTICKÉ ČÁSTI 

Město Olešnice se dlouhodobě potýká s odlivem obyvatel. Za tento jev může  

z velké míry i samotná poloha města, které se nachází na vnitřní periferii České 

republiky a na vnější periferii v rámci Jihomoravského kraje.  

Nevýhodou Olešnice je vzdálenost od silnice R34, která spojuje Svitavy a přes 

Letovice a Kuřim také Brno. Dalším záporným faktorem je absence železnice, která 

vede souběžně se silnicí I/43. Obce v blízkosti silnice a železnice mají naopak 

kladné migrační saldo a bližší dostupnost k regionálnímu centru Boskovic a Brnu. 

V důsledku záporné migrace i přirozeného přírůstku se v Olešnici vyskytuje stále 

větší počet neobydlených domů a domů, které obývá pouze jeden člověk  

a nejsou tak dostatečně využity. Celkem 29 domů v Olešnici je neobydleno 

(5,92 %). Dalších 87 domů obývá jen jeden člověk (17,76 %). Tento jev je spojen 

zejména se zápornou migrací obyvatel do okolí, kdy v Olešnici zanechávají jimi 

vlastněné domy.  

Významným fenoménem města Olešnice jsou budovy, které vlastní a ve velké 

míře i obývají lidé, kteří nemají ve městě Olešnice nahlášené trvalé bydliště. Tyto 

domy představují 14 % z celkového počtu rodinných domů v Olešnici. 

V územním plánu města Olešnice, který byl vypracován v roce 2011, bylo 

navrženo poměrně velké množství nových ploch pro individuální bydlení. Jelikož 

Olešnice dlouhodobě ztrácí obyvatele a obyvatelstvo zde stárne, tak není úplně 

žádoucí, aby všechny vymezené plochy byly v nejbližší budoucnosti zastavěny. 

V dnešní době jsou již u několika těchto ploch splněny podmínky pro využití nebo 

jsou dokonce již zastavěny.  

Prioritními oblastmi k zastavění jsou v současnosti lokality BI i1 – Piskačův sad 

nebo BI i3 Za Puchárnou 1. Ostatní plochy nejsou v mnoha případech vybaveny 

technickou infrastrukturou a v rámci demografického vývoje Olešnice, by jejich 

zástavba a zasíťování představovala jen další finanční zátěž pro město. Velká část 

navržených lokalit je často špatně dopravně dostupná, pro jejich realizaci by bylo 

třeba budovat nové komunikace nebo rozšiřovat či opravovat stávající.  

 

Proto je vhodné zasíťovat pozemky v majetku města a jejich prodejem umořit 

náklady na inženýrské sítě. Vedle domů individuální výstavby na pozemcích  
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v majetku města by bylo vhodné zasíťovat pozemek v ulici Cihelna pro výstavbu 

bytového domu. 

V dotazníkovém šetření označili respondenti Olešnici jako dobré místo pro život. 

O vystěhování z města uvažují zejména zástupci mladší generace do 25 let. Tito 

obyvatelé by se však v největší míře chtěli přestěhovat do nejbližšího okolí 

Olešnice. Většina respondentů si myslí, že by odliv obyvatel z města pozastavilo 

zasíťování stavebních pozemků ve městě, nabídka kvalifikované práce v regionu 

či lepší dopravní spojení do bližších center. Třetina respondentů uvažuje  

o rekonstrukci současného domu, čtvrtina dotázaných pak uvažuje o nákupu 

zasíťované stavební parcely, ve vyšší míře se jedná o obyvatele, kteří v Olešnici 

nevlastní dům či byt.  

Olešnice sice trpí odlivem obyvatel, a to zejména kvůli své nevýhodné poloze, 

avšak zasíťování navržených pozemků a následná výstavba by tento odliv mohla 

zpomalit. Město by se mělo také zaměřit na otázku neobývaných či nedostatečně 

obývaných domů, například informovaností a dotazováním majitelů s nabídkou 

případného odkupu.  
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VIZE BYTOVÉ KONCEPCE PRO 

OBDOBÍ 2020–2030 

Vize v oblasti bytové politiky města vyjadřuje obecnou představu o tom, kam by 

měl rozvoj výstavby a bydlení směřovat do konce plánovacího období dokumentu. 

Vize tedy vyjadřuje žádoucí stav, kterého by mělo být do roku 2030 dosaženo. 

Vize bytové koncepce vychází ze závěrů obsažených v analytické části dokumentu.  

 

VIZE 

Město Olešnice je atraktivní oblastí, která poskytuje čisté a bezpečné zázemí všem 

skupinám a věkovým kategoriím obyvatelstva. Bydlení je finančně dostupné, 

kvalitní a zdravé a je rozvíjeno s využitím historických a přírodních hodnot města. 

Realizované kroky vedou k posílení technického, ekonomického a společenského 

potenciálu bydlení ve městě Olešnici.   

 

AKTIVITY 

Konkrétní aktivity formulují přístup k naplnění strategické vize. Vize bude 

naplněna realizací konkrétních rozvojových aktivit. 

 

 

Aktivita 1 Výstavba v lokalitě Piskačův sad 

Aktivita 2  Výstavba startovacích bytů v ulici Cihelna 

Aktivita 3 Technická připravenost navrhovaných lokalit pro bydlení 

Aktivita 4 Motivace k přihlášení trvalého pobytu obyvatel 

Aktivita 5 Podpora zájmu o bydlení v Olešnici 

 

 

Aktivita 1 Výstavba v lokalitě Piskačův sad 
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Cíl Umožnění výstavby rodinných domů v této lokalitě 

Zdůvodnění  

Územním plánem navrhovaná lokalita BI i1 Piskačův sad 

je v momentální podobě technicky připravena na to, aby 
mohlo dojít k její zástavbě dle zastavovací studie, která 

byla vypracována roku 2019. Poslední podmínkou pro 
zahájení výstavby je „přepůlení“ této lokality příjezdovou 
cestou.  

Z dotazníkového šetření, které bylo provedeno v rámci 
přípravy tohoto dokumentu, vyplývá, že by o tyto 

pozemky měl být vysoký zájem z řad obyvatel města. 
Tyto stavební parcely mohou také přilákat nové obyvatele 
a částečně tak změnit současný záporný vývoj počtu 

obyvatel ve městě.  

Výstupy 
Zastavění stavebních pozemků dle zastavovací studie 
z roku 2019. 

 

Aktivita 2 Výstavba startovacích bytů v ulici Cihelna 

Cíl Zajištění dostupného bydlení pro mladé obyvatele města 

Zdůvodnění  

Město Olešnice chce umožnit mladým obyvatelům 
dostupné a důstojné bydlení. Tato skupina obyvatel se 
z Olešnice často stěhuje a hledá si levnější bydlení v okolí. 

Z dotazníkového šetření je patrné, že o vystěhování 
z Olešnice ve větší míře uvažuje zejména skupina 

obyvatel do 25 let.  
Výstavba startovacích bytů, která by této skupině 

obyvatel umožnila dostupné bydlení je jedním z nástrojů, 
který může odliv mladých obyvatel zmírnit. 
Zároveň by tento druh bydlení mohl přilákat i mladé 

obyvatele z okolí, avšak obyvatelé Olešnice by měli být 
díky jasně daným podmínkám privilegováni. 

Město Olešnice jasně vymezí podmínky, za kterých by 
mladí obyvatelé mohli vstupovat do tohoto druhu bydlení 
(např. věk, příjem, očekávaná délka pobytu, trvalé 

bydliště).   
Město Olešnice zajistí potřebnou technickou připravenost 

pro následnou výstavbu těchto bytových jednotek.  

Výstupy Vystavěné startovací byty 

 

 

Aktivita 3 
Technická připravenost navrhovaných lokalit pro 
bydlení 
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Cíl 
Zasíťování a přivedení příjezdových komunikací k 
navrhovaným pozemkům 

Zdůvodnění  

Město Olešnice by na základě územního plánu a tohoto 

dokumentu mělo vybrat lokality, které budou zasíťovány 
a připraveny k následné výstavbě, která by podpořila 

současný rozvoj výstavby rodinných domů a bytů ve 
městě. 
Vybrané lokality by měly být připraveny k následné 

výstavbě jako lokalita BI i1 Piskačův sad a motivovat tak 
obyvatele města a další zájemce k výstavbě a následnému 

setrvání ve městě. 
Velká část obyvatel dala v dotazníkovém šetření najevo 
potřebu stavebních parcel a zhruba čtvrtina z těchto 

obyvatel i přímo o zakoupení parcely a následné výstavbě 
uvažuje.   

Výstupy 
Zasíťování navrhovaných pozemků dle ÚP a tohoto 

dokumentu ve vybraných lokalitách  

 

Aktivita 4 Motivace k přihlášení trvalého pobytu obyvatel 

Cíl Zvýšit počet obyvatel s nahlášeným trvalým bydlištěm 

Zdůvodnění  

Město Olešnice má podobně jako další sídla v České 

republice problém s obyvateli, kteří nemají ve městě 
nahlášeno trvalé bydliště. Tito obyvatelé nepředstavují 

pro město zaručené příjmy na obyvatele, naopak 
znamenají spíše výdaje, jelikož využívají služeb, které 
město pro své obyvatele umožňuje. 

O tom, že je v Olešnici poměrně velké množství takových 
obyvatel napovídá i počet domů, které nejsou ve 

vlastnictví obyvatel z Olešnice. Ve městě je takových 
domů celkem 79 a dá se očekávat, že určitá část z nich 
bude obývána právě obyvateli bez nahlášeného trvalého 

bydliště.  
Město tyto obyvatele může motivovat a informovat je  

o výhodách nahlášení trvalého bydliště pro obě strany.  
Získáním nově přihlášených obyvatel by město získalo 
další příjmy, které by mohlo následně investovat do 

rozvoje města.  

Výstupy Nárůst počtu obyvatel města 
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Aktivita 5 Podpora zájmu o bydlení v Olešnici 

Cíl Zvýšení motivace pro bydlení ve městě  

Zdůvodnění  

Nejen nabídka práce či dostatek stavebních parcel jsou 
podmínky pro setrvání v daném městě. Velký vliv na 

obyvatele má i celkové prostředí města a jeho kulturní  
a společenský život.  
Pro přilákání nových obyvatel může město využívat médií 

včetně sociálních sítí, které by umožnily šíření povědomí 
o městě mezi širokou veřejností. 

Olešnice je i podle místních obyvatel dobrým místem pro 
život.  

Výstupy 
Informační kampaň zaměřená na prezentaci města 

Olešnice jako dobrého místa pro život 
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