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Úvod 

 
V Regionu HANÁ se děje nevídaná věc - v 11 obcích se buduje komunitní centrum a  Komunitní 

centrum v Ústíně je jedním z nich. Děje se tak prostřednictvím projektu Komunitní centra 

v Regionu Haná spolufinancovaném EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

V projektu je výjimečně podporován zisk –  ten v lidských srdcích. 

Vzájemnou pomocí lidí ve společenství v jednotlivých obcích a na základě vhodně zvolených 

aktivit komunitního centra se podpoří sounáležitost a především zapojení a podpora všech, kteří 

zde žijí a kteří potřebují pomoc nebo se zapojením a podílením se na akcích komunitního centra 

budou cítit v životě prostě lépe. 

Tato analýza potřeb slouží jako výchozí dokument k tomu, aby tyto cíle byly naplněny. Na základě 

seznámení se s výchozími podmínkami, na základě ankety mezi občany a cílovou skupinou a 

pomocí mapování situace v místě komunitního centra ze strany místního koordinátora pro cílovou 

skupinu v rámci projektu se navrhuje zaměření a plán činností komunitního centra. Ty budou  

v rámci projektu i následně podporovat rozvoj místního společenství a začlenění především 

sociálně ohrožených skupin. 

Analýza potřeb byla zpracována realizačním týmem projektu Komunitní centra v Regionu Haná, 

přičemž velký podíl práce na ní byl proveden ze strany místního koordinátora pro cílovou skupinu 

v Komunitním centru v Ústíně paní Kateřinou Coufalovou. Kapitola 1 byla zpracována s využitím 

zdroje Program rozvoje obce, který zpracoval Region HANÁ,z.s. v roce 2016. 
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1. Výchozí situace 

1.1 Popis území 

1.1.1 Poloha 

 
Obec Ústín leží asi 8 km západně od okresního  města Olomouce. Heraldický znak obce a prapor 
obce byly na návrh p. Jiřího Loudy z Olomouce uděleny obci Ústín PS Parlamentu ČR 28. 2. 
2000. První zmínky o obci pocházejí z roku 1078. Obec leží v nadmořské výšce 238 m n. m.  
 
Příslušnost k územně-správním celkům: 

 
Kraj: Olomoucký 
Okres: Olomouc 
ORP: Olomouc 

 
Ústín je součástí Mikroregionu Kosířsko a je členem místní akční skupiny (MAS) Region HANÁ, 
z.s. 
 
Obec se rozkládá na ploše o rozloze 440,1 ha a k 1. 1. 2016 měla 430 obyvatel. V rámci 
olomouckého kraje patří obec Ústín k malým obcím, stejně tak v území Regionu HANÁ se řadí 
k obcím menším.  
 
Obec Ústín se skládá pouze z 1 samostatné části obce: Ústín. Je zde vymezeno pouze jedno 
katastrální území a obec nemá žádné místní části.  
 
 
Tabulka 1 Katastry obcí (výměra) 

Katastrální území Rozloha katastrálního území (ha) 

Ústín 440,1 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

 

Obec Ústín sousedí s obcemi: Hněvotín, Topolany, Vojnice, Těšetice a Luběnice.  
 
Spádovým sídlem je město Olomouc.  
 

Tabulka 2 Dojezdové vzdálenosti 

Obec 
Dojezdová vzdálenost Ústín (k OÚ) 

(km) 
Dojezdová vzdálenost Olomouc 

(centrum) (km) 

Ústín - 8,5 

 
Zdroj: https://www.google.cz/maps 
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Obec Ústín na mapě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map 

 
 

Vodstvo 

 
Nejvýznamnějším tokem, odvodňujícím obec, je potok Stouska, který protéká kolem jižního okraje 
obce. Do potoka Stouska se vlévá Hněvotínský potok a Křelovský potok.  
 

Využití krajiny 

 

Obec Ústín se nachází v typické zemědělské kulturní krajině, s velmi vysokým zastoupením orné 
půdy. Zemědělská půda zabírá téměř 93,17 % rozlohy území, a z toho většina připadá na ornou 
půdu. Velmi malý podíl však mají lesní pozemky, které zabírají jen 0,45 %. Tento podíl je 
způsoben tím, že na území Ústína se nenachází žádné větší lesní celky. Zastoupení funkčních 
typů v řešeném území je dobře patrné z následující přehledné tabulky. 
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1.1.2 Obyvatelstvo 

Demografická situace 

 
K 1. 1. 2015 měla obec Ústín 410 obyvatel. Počet obyvatel v letech 2005 – 2015 permanentně 
roste (Graf 1). Jediný mírný pokles jsme zaznamenali v roce 2008 (z 372 na 369 osob). Rostoucí 
demografická křivka a hodnoty přistěhovalých obyvatel v jednotlivých letech (viz Tabulka 7) 
poukazují na atraktivnost této obce pro bydlení především pro mladou generaci. 
 
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 – 2015 v obci Ústín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS  k 1. 1. 2015) 

Mapa 1 Změna počtu obyvatel v Regionu HANÁ 

Změna počtu obyvatel 
 
Mapa 2 Změna počtu obyvatel mezi roky 2008 a 2012 
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Zdroj: interní data MAS RH, z.s. 
 

Srovnáme-li počty obyvatel v letech 2008 a 2012, je patrný velmi výrazný přírůstek. V porovnání 
s okolními obcemi jde o nadprůměrnou hodnotu. Obec Ústín patří k obcím s nejvyšším přírůstkem 
obyvatel (stejně jako Slatinky, Luběnice, Hněvotín a Olšany u Prostějova).  
Jak názorně ukazuje předchozí kartogram, obce v blízkosti Olomouce vykazují trvalý silný 
přírůstek, naopak obce vzdálenější (Konicko) vykazují silný úbytek. 

Pohyb obyvatelstva – počty narozených a zemřelých, migrace 

Tabulka 3 Počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2008 – 2014 v obci Ústín 

Roky 
Živě narození 

celkem 
Zemřelí celkem Přistěhovalí celkem Vystěhovalí celkem 

2008 5 4 2 6 

2009 6 2 11 4 

2010 5 6 10 3 

2011 4 3 14 11 

2012 6 7 6 6 

2013 1 2 8 6 

2014 3 4 17 7 

 
Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS  k 30. 6. 2015) 

 

Graf 2 Počty narozených a zemřelých, migrace obyvatelstva v letech 2008 – 2014 v obci Ústín 
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Zdroj: data z tabulky 5 
 

Z tabulky 5 a grafu 2 můžeme vidět, že největší přírůstek obyvatelstva byl v letech 2009 a 2012 (6 
osob), v jednotlivých letech stagnuje okolo hodnoty 3 - 6 obyvatel za rok. Úmrtnost byla nejvyšší 
v roce 2012 (7 osob). Nejvíce obyvatel se do obce Ústín přistěhovalo v roce 2014 (17 osob). 
Nejvíce vystěhovalých bylo v roce 2011 (11 osob).  
Obec Ústín má kladnou hodnotu migračního salda, v obci tedy výrazně převažuje počet 
přistěhovalých obyvatel.  

Obyvatelstvo – rozdělení dle pohlaví 

Tabulka 4 Rozdělení obyvatel v obci Ústín dle pohlaví v letech 2008 – 2015 

Roky Počet obyvatel celkem ženy muži podíl (%) ženy podíl (%) muži 

2008 369 181 188 49,1 50,9 

2009 380 189 191 49,7 50,3 

2010 386 191 195 49,5 50,5 

2011 401 202 199 50,4 49,6 

2012 400 203 197 50,8 49,3 

2013 401 202 199 50,4 49,6 

2014 410 205 205 50,0 50,0 

2015 410 205 205 50,0 50,0 
 
Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS  k 30. 6. 2015) 

 

Z tabulky č. 6  - Rozdělení obyvatelstva dle pohlaví lze vyčíst, že procentní podíl počtu mužů a 
žen je v obci téměř stejný a v jednotlivých letech se výrazně nemění. 

Obyvatelstvo – rozdělení dle věkových skupin 

Tabulka 5 Rozdělení obyvatel v obci Ústín dle věkových skupin v letech 2008 – 2014 

Roky 
Počet 

obyvatel 
celkem 

Obyvatelé 
ve věku 0–

14 let 
celkem 

Obyvatelé 
ve věku 15–

64 let 
celkem 

Obyvatelé 
ve věku 65 
a více let 
celkem 

Obyvatelé 0-
14 (%) 

Obyvatelé 
15-64 (%) 

Obyvatelé 64 a 
více (%) 

2008 369 58 245 66 15,7 66,4 17,9 

2009 380 61 251 68 16,1 66,1 17,9 

2010 386 65 253 68 16,8 65,5 17,6 

2011 401 72 256 73 18,0 63,8 18,2 

2012 400 70 263 67 17,5 65,8 16,8 

2013 410 67 264 70 16,7 65,8 17,5 

2014 410 67 275 68 16,3 67,1 16,6 
 
Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS  k 30. 6. 2015) 
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Z tabulky je vidět dlouhodobý trend zvyšujícího se podílu ekonomicky aktivních obyvatel a dětí a 
mládeže do 15 let, naopak ubývá podíl obyvatel v důchodovém věku, což opět potvrzuje 
atraktivnost a významnou polohu obce vzhledem k preferencím obyvatelstva.  
 
V porovnání s hodnotami Regionu HANÁ obec Ústín kopíruje dlouhodobý trend pouze v tom, že je 
nejpočetněji zastoupena věková kategorie 15-64 let. Obecně lze říci, že obyvatelstvo v území 
Regionu HANÁ stárne. Největší nárůst v počtu seniorů byl zaznamenán v průběhu let 2012 a 
2013, v obci Ústín jsme zaznamenali naopak procentní pokles.  
 

Hustota osídlení 

Hustota osídlení v obci Ústín kopíruje počet obyvatel v obci, a pohybuje se kolem střední hodnoty 
125 obyvatel/km2.  
V porovnání s okolními obcemi Regionu HANÁ je hustota zalidnění střední. Vysokou hustotu 
vykazují obce větší, s vyšším podílem bytových domů na menší ploše (Náměšť na Hané, Lutín, 
Kostelec na Hané). 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

Tabulka 6 Přehled obyvatelstva v obci Ústín podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011 

 
Celkem Muži Ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 319 157 162 

z toho podle 
stupně 
vzdělání 

bez vzdělání 1 1 - 

základní včetně 
neukončeného 

71 26 45 

střední vč. vyučení (bez 
maturity) 

113 76 37 

úplné střední (s 
maturitou) 

73 32 41 

nástavbové studium 13 4 9 

vyšší odborné vzdělání 1 - 1 

Vysokoškolské 39 15 24 
 
Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze) 
 

Z tabulky 8 je patrné, že největší podíl představují osoby se středním vzděláním – bez maturity 
(35,4%), úplného střední s maturitou (22,9%), základního (22,3%), a vysokoškolského (12,2%). 
Z hlediska pohlaví můžeme zaznamenat výraznější podíl mužů se středním vzděláním (bez 
maturity), naopak převažuje počet žen se základním vzděláním.  
 
V porovnání s hodnotami SO ORP Olomouc (podíl středoškolsky vzdělaných obyvatel – 59%) 
kopíruje obec Ústín průměr (58,3%). Podíl osob, které dosáhli nástavbového a vyššího odborného 
studia (4,4%), je výrazně pod průměrem SO ORP Olomouc (2,9%), podíl osob s vysokoškolským 
vzděláním (12,2%) se pohybuje pod průměrem SO ORP Olomouc (17,1%). 

Porovnáme-li vzdělanostní úroveň obyvatel podle velikostních skupin obcí, je patrné, že v obcích s 
nižším počtem obyvatel je vyšší zastoupení osob se základním vzděláním a středním vzděláním 
bez maturity včetně vyučení. Naopak u obcí s vyšším počtem obyvatel (5 000 a více obyvatel) se 
zvyšují podíly osob s úplným středním vzděláním s maturitou, vyšším odborným včetně 
nástavbového a vysokoškolským vzděláním. 
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Sociální situace v obci 

Sociální situace v obci Ústín je na standardní úrovni, odpovídající situaci ve venkovských obcích 
tohoto regionu. V obci se nevyskytují žádné výrazné sociální problémy ohrožující stabilitu a 
bezpečnost obce, nebo vyžadujících specifické přístupy.  

V Ústíně se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality dle aktuální „Analýzy sociálně 
vyloučených lokalit v ČR (GAC spol. s r. o. 2015)“, jejímž zadavatelem je MPSV v ČR. Není zde 
ani žádná soustředěná skupina národnostních menšin. V obci existuje pouze několik obyvatel, 
kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. V červenci 2015 činila nezaměstnanost v obci 7,6 % dle 
údajů statistiky Úřadu práce. 

Spolková, osvětová a informační činnost 

Spolky a neziskové organizace hrají podstatnou roli v životě občanské společnosti. Významnou 
měrou se podílejí na aktivním a smysluplném trávení volného času, na kulturním a společenském 
životě obyvatel regionu.  

Spolky a NNO působící v oblasti volnočasových aktivit se snaží minimalizovat negativní projevy 
soudobého životního stylu a svojí nabídkou činností a aktivit reagují na aktuální potřeby cílových 
skupin v regionu. Jejich služby můžeme tedy rozdělit na: 

 služby výchovného charakteru 

 služby zaměřené na sportovní aktivity 

 služby zaměřené na rekreační aktivity 

 služby zohledňující specifické zájmy příslušníků cílové skupiny. 

 

Přehled spolků působících na území obce Ústín: 

Tabulka 7 Přehled spolků působících v obci 

Spolek 
Kontaktní 

osoba 
Tel. E-mail Profil činnosti 

Členská 
základna 

SHŠ Sarras, z.s. 
Marek 
Bebar 

731 886 060 shsSarras@seznam.cz 
kulturně-sportovní 
akce s šermířskou 

tematikou 
12 

SDH Ústín 
František 
Skoupil 

728 358 535 skoupil@eurogema.cz 
požární 

bezpečnost v obci,  
kulturní akce 

25 

„Hébem se“, z.s. 
Alena 

Baboráková 
777 260 769 aja.baborakova@seznam.cz 

sportovní aktivity 
pro všechny 

věkové kategorie 
30 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Materiální a finanční podpora činnosti spolků ze strany obce 

Obec Ústín každoročně finančně podporuje spolky 20 -25 tisíci ročně (viz přiložená tabulka 12).  
 
Tabulka 8 Přehled materiální nebo finanční pomoci ve prospěch spolků 

Název spolku Finanční nebo jiná pomoc obce ve prospěch spolku/ročně 

mailto:shsSarras@seznam.cz
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

1.1.3 Hospodářství 

Ekonomická situace 
 

Přítomnost podnikatelů v obci ovlivňuje nejen obecní rozpočet, ale přináší i neekonomické výhody. 
Obec Ústín je charakteristická ne příliš různorodou strukturou podnikatelských subjektů 
s převahou drobných řemeslníků, v obci nemá sídlo žádná obchodní společnost, v obci nepodniká 
žádný zemědělský podnikatel, přesto že zemědělská půda zabírá přes 90% území obce.  
 
Ukazatel míry podnikání v obci vyjádřený prostřednictvím počtu všech podnikatelských subjektů k 
počtu obyvatel v dané obci (násobeno tisícem v promilích) dosahuje hodnoty 73 (7,3%), což 
odpovídá krajskému podprůměru (průměr za Olomoucký kraj činí 20% míry podnikání v obci). 
V porovnání s  obcemi Regionu HANÁ je výsledek podprůměrný, většina obcí dosahuje míry min. 
10. 
 
Hospodářství v obci charakterizuje výše podílu na daních, které patří do rozpočtu obce. Jedná se 
o daně sdílené a to daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, z podnikání, daň z příjmu 
právnických osob placené obcemi nebo kraji a daň z přidané hodnoty.   
 
Tabulka znázorňuje výši daňových příjmů do státního rozpočtu za obec a za sledované období 10 
let. Tabulku doplňuje graf, ze kterého je zřejmé, že odvod daní a tím podnikatelská aktivita v obci 
mírně kolísá. Trend má přitom mírně vzrůstající charakter. Nejvíce daní plynulo do rozpočtu 
v posledním sledovaném roce 2013 a to na základě novely zákona o rozpočtovém určení daní. 
 

Tabulka 9 Daňové příjmy obce Ústín 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 833 tis. 
Kč 

2 201 tis. 
Kč 

2 200 tis. 
Kč 

2 257 tis. 
Kč 

2 632 tis. 
Kč 

2 333 tis. 
Kč 

2 532 tis. 
Kč 

2 428 tis. 
Kč 

2 474 tis. 
Kč 

3 375 tis. 
Kč 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování (k 31. 12. 2013) 
 

Graf 3 Daňové příjmy obce Ústín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDH finanční podpora (cca 10.000,- Kč)+bezplatný pronájem obecních prostor 

„Hébem se“ z.s. finanční podpora (cca 10.000,- Kč)+bezplatný pronájem obecních prostor 

SHŠ SARRAS z.s. finanční podpora (cca 5.000,- Kč) 
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Struktura podnikatelských subjektů působících v obci  

Podle Českého statistického úřadu v obci Ústín vykonává aktivně podnikatelskou činnost na 67 
subjektů (k 30. 6. 2016).   
 
Tabulka č. 13 uvádí počet podnikatelských subjektů v letech. Z grafu je zřejmé, že počet aktivních 
podnikatelských subjektů byl v roce 2008 dvakrát větší než v následujících letech. V okolních 
obcích je zaznamenán klesající trend počtu podnikatelských subjektů v obci, ale ne tak velký, 
 
 

Tabulka 10 Počet podnikatelských subjektů v obci 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

61 Data nejsou k dispozici 30 31 30 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování (k 31. 12. 2014) 
 
 
 
 

Graf 4 Počet podnikatelských subjektů v obci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování (k 31. 12. 2014) 

 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

2008 2012 2013 2014

Podnikatelské
subjekty



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strukturu podnikatelské činnosti dělíme podle odvětví a podle velikosti. 

Odvětvová struktura: 

Podnikání je v Ústíně nejvíce rozšířené v oblasti zpracovatelského průmyslu (např. výroba 
nábytku, dřevozpracující průmysl), stavebnictví (např. provádění staveb, rekonstrukce staveb, 
instalatérské práce) a obchod.  
 
Graf 5 Počet aktivních subjektů v různých oblastech podnikání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
 

 

V rámci právní formy podnikání je v obci Ústín typické podnikat na základě živnostenského 
oprávnění. Takovou to právní formu využívá na 27 podnikatelů. Tato skutečnost je charakteristická 
i ve srovnání s okolními obcemi a není nijak zvláštní. V obci se nenachází žádný zemědělský 
podnikatel ani žádná forma obchodní společnosti.   
 

Tabulka 11 Podnikatelské subjekty podle právní formy 
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RES - právní 
forma -  
Státní 

organizace 

RES - právní 
forma - 
Akciové 

společnosti 
(z obchod. 
společností 

celkem) 

RES - právní 
forma - 

Obchodní 
společnosti 

RES - právní 
forma - 

Družstevní 
organizace 

RES - právní 
forma - 

Živnostníci 

RES - právní 
forma - 

Svobodná 
povolání 

RES - právní 
forma - 

Zemědělští 
podnikatelé 

RES - právní 
forma - 
Ostatní  

1 0 0 0 27 1 0 1 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování  
 

 
 
 
Velikostní:  
Dle velikostní struktury se v obci řadí podnikatelské subjekty do 4 kategorií: podnikatelské subjekty 
bez zaměstnanců, mikropodniky, malé, střední a velké podniky. Tabulka č. 15 uvádí počet 
podnikatelských subjektů v jednotlivých kategoriích. 
 
 
 
Tabulka 12 Podnikatelské subjekty podle počtu zaměstnanců 

Počet subjektů bez zaměstnanců 22 

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci - mikropodniky 6 

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci - malé podniky 0 

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci – střední podniky 0 

Počet subjektů s > 249 zaměstnanci - velké podniky 0 

 
 

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce podnikatelských subjektů je bez zaměstnanců. Jedná se o drobné živnostníky, kteří pro 
svoji činnost zaměstnance nepotřebují. Druhou početnější skupinou jsou podnikatelské subjekty se zaměstnanci do 9 
osob, tzv. mikropodniky, kterých je v Ústíně 6. Tabulku doplňuje graf, ze kterého je poměr struktury ekonomických 
subjektů v obci zřejmý. 

 
Graf 6 Podnikatelské subjekty podle počtu zaměstnanců  
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Charakteristika klíčových podnikatelských subjektů: 

Mezi nejvýznamnější podnikatele, kteří se podílejí na zaměstnanosti místních obyvatel, patří:  
Jaroslav Novák – Uzenářství 
 
 
Spolupráce obce s podnikateli: 

 
Spolupracovat s místními podnikateli je pro obec velmi důležité, často taková spolupráce přináší 
ekonomické, ale i neekonomické pozitiva. Spolupráce vzniká za potřeby dosažení určitého 
společného cíle. Mnohdy spolupráce více subjektů přinese větší prospěch, než kdyby určitou 
činnost vykonával subjekt sám. Na základě spolupráce obce s podnikatelským subjektem může 
dojít ke zvýšení životní úrovně a kvality života obyvatel obce. Obce při navázání spolupráce 
s podnikatelským subjektem by si měly klást otázky, zda taková spolupráce bude efektivní a 
účelná a zda jsou schopny spolupracující subjekty společně komunikovat. Obec Ústín 
spolupracuje s místními podnikateli zejména z oblasti stavebnictví, truhlářství a instalatérství. 
 
 
 

Podpora podnikání v obci: 
 
Obec Ústín může podpořit místní podnikatele např. formou reklamy ve zpravodaji. Obec dále 
informuje podnikatele při osobní schůzce či prostřednictvím webových stránek o možnosti čerpání 
dotace z Evropských fondů a MAS, o volných prostorách k pronájmu, o veřejných zakázkách 
apod. 
 
Plochy pro podnikání (k dispozici, poptávka): 
K dispozici jsou jen drobné plochy dle územního plánu. Ostatní v soukromém vlastnictví.  
 
Potřeby podnikatelů: 

Z dotazníku nevyplynuly žádné specifické potřeby.  
 
Charakter zemědělské výroby v obci: 
Obec Ústín se nachází v typické zemědělské oblasti Hané. V obci provozuje svoji činnost 
zemědělské družstvo. Zemědělská půda činí 93,17 % (410,06 ha) z celkové rozlohy obce, což je 
v porovnání s okolními obcemi nadstandardní podíl zemědělské půdy obce. Většinu zemědělské 
půdy obdělává Zemědělské družstvo Těšetice.  
 
Pozemkové úpravy v obci: 
V obci nejsou prozatím hotové komplexní pozemkové úpravy, ale jsou v procesu zahájení od roku 
2015.  
 
Komerční služby v obci: 
Komerční služby nejsou v obci příliš dobře zastoupeny. Jedná se o dva obchody, prodejnu uzenin 
a hostinec. Za ostatními službami dojíždí obyvatelé do blízké Olomouce.  
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Chybějící komerční služby v obci: 
Provozování dalších služeb jako je kadeřnictví, pedikúra, kosmetika či zřízení jiné specializované 
prodejny, je vzhledem k široké nabídce služeb v blízkém krajském městě, nereálné. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Trh práce 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

Podnikatelské prostředí je podrobně popsáno v kapitole 1.3.1 (ekonomická situace). Zde se 
zaměříme pouze na ekonomicky aktivní obyvatelstvo 
 
Tabulka 13 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v obci Ústín (2011) 

 
Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 177 91 86 

v tom 

Zaměstnaní 159 82 77 

z toho podle postavení v 
zaměstnání 

Zaměstnanci 137 66 71 

zaměstnavatelé 3 2 1 

pracující na vlastní účet 14 11 3 

ze zaměstnaných 

pracující důchodci 6 2 4 

ženy na mateřské dovolené 4 - 4 

Nezaměstnaní 18 9 9 

Ekonomicky neaktivní celkem 191 93 98 

z toho 
nepracující důchodci 85 39 46 

žáci, studenti, učni 61 38 23 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 16 9 7 
Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011) 

 
 

Tabulka 14 Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Ústín v letech 2008 – 2014 

Roky 
Počet 
obyvatel 
celkem 

Ekonomicky 
aktivní 

obyvatelstvo 
celkem (15-36 

let) 

OSVČ OSVČ (%) 
Jiná právní 

forma 
podnikání 

Jiná právní 
forma 

podnikání 
(%) 

Zaměstnanci 
Zaměstnanci 

(%) 

2008 369 245 26 10,6 30 12,2 189 77,1 

2012 400 263 25 9,5 30 11,4 208 79,1 
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2013 410 264 25 9,5 31 11,7 208 78,8 

2014 410 275 27 9,8 30 10,9 218 79,3 

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS  k 30. 6. 2015) 
 

V obci Ústín převažuje počet osob zaměstnaných nad OSVČ a jinými právními formami podnikání. 
Stabilně se tato míra drží okolo 77 - 79 % oproti OSVČ, které zaujímají pouze 9,5 – 10,6%.  

Analýza příjmů a výdajů domácností – celorepublikové srovnání  

Z výsledků analýz vyplývá, že největší peněžní příjmy mají domácnosti v hlavním městě Praze a 
ve Středočeském kraji. Naproti tomu nejmenší objem peněžních příjmů domácností je v Ústeckém 
a Moravskoslezském kraji. Peněžní příjmy a výdaje v Olomouckém kraji jsou spolu se Zlínským 
krajem přibližně čtvrté nejnižší mezi všemi kraji.  
Nejvyšší celkové měsíční náklady na bydlení mají domácnosti v hlavním městě Praze a v 
Libereckém kraji. Naproti tomu nejnižší náklady mají domácnosti v Kraji Vysočina a v 
Pardubickém kraji. Domácnosti Olomouckého kraje se řadí mezi kraje s nejnižšími náklady.   
Průměrná měsíční výše důchodů: Jedná se o průměrnou výši celkových důchodů (předčasné 
důchody, invalidní důchody I. a II. stupně, vdovecké a vdovské důchody, sirotčí důchody) a 
důchodů starobních.  Olomoucký kraj v celorepublikovém srovnání vykazuje nejnižší průměrnou 
výši důchodů, což se odráží ve vysokém procentu snížených úhrad za sociální služby 
poskytované v domovech pro seniory v Olomouckém kraji. Tento stav dlouhodobě přetrvává a 
nejnižší důchody v mezikrajském srovnání jsou evidovány od roku 2008.  
 
Tabulka 15 Vyjíždějící do zaměstnání v obci Ústín (rok 2011) 

Vyjíždějících do zaměstnání celkem 78 

v tom 

v rámci obce 3 

do jiné obce okresu 65 

do jiného okresu kraje 6 

do jiného kraje 3 

do zahraničí 1 

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011) 
 

Z celkového počtu vyjíždějících do zaměstnání je 87% těch, kteří za prací dojíždí do jiné obce 
okresu, tzn. v dojezdové vzdálenosti 2 – 15 km. Dojíždí se především do Olomouce a okolí. 13% 
vyjíždějících míří za zaměstnáním do jiného okresu kraje nebo do jiného kraje. 
 
Mapa 3 Míra nezaměstnanosti v roce 2008 v Regionu HANÁ 
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Zdroj: Vlastní zpracování  

Z mapy Míra nezaměstnanosti v roce 2008 je zřejmé, že obec Ústín v tomto roce patřila v Regionu 
HANÁ k obcím s vyšší mírou nezaměstnanosti, s hodnotou 8,2 %.  V roce 2014 již byla 
v porovnání se všeobecným trendem nezaměstnanost výrazně nižší, ve výši 5,5 %. Z toho 
nezaměstnaných žen bylo 5,6% a mužů 5,3 %. 
 
Tabulka 16 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Ústín v letech 2008 – 2014 

Roky 
Míra nezaměstnanosti - 

dosažitelní uchazeči 
celkem * 

Míra nezaměstnanosti -
dosažitelní uchazeči muži 

Míra nezaměstnanosti - 
Dosažitelní uchazeči ženy 

2008 8,2 8,6 7,6 

2009 13,2 16,1 9,1 

2010 9,4 9,7 9,1 

2011 5,7 5,4 6,1 

2013 9,9 11,9 7,8 

2014 5,5 5,3 5,6 
Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS  k 30. 6. 2015) 

* jedná se o ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 
64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel od ledna 2013 nahradil doposud zveřejňovanou míru nezaměstnanosti, 
která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. 

Dosažitelní uchazeči = jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce 
vhodného pracovního místa - tj. nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání 

 
 

Graf 7 Míra nezaměstnanosti podle 
pohlaví v obci Ústín v letech 2008 – 
2014 
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Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS  k 30. 6. 2015) 
 

Je zřejmé, že míra nezaměstnanosti byla v obci Ústín nejnižší v roce 2014 (5,5%), svého vrcholu 
dosáhla v roce 2009 (13,2%), v dalších letech vykazuje klesající tendenci.  
V červenci 2015 činila nezaměstnanost v obci 7,6 % dle údajů statistiky Úřadu práce.  
 

Opatření na podporu zaměstnanosti v obci  

Obec Ústín využívá 1 - 2 VPP každoročně. 

1.1.4 Cestovní ruch 

 

Níže jsou blíže popsány některé přírodní a turistické atraktivity v obci. V obci chybí ubytovací a 
stravovací služby. Výčet kulturních atraktivit je umístěn v kapitole 1.5.5 Kultura, kde je uveden 
seznam nejvýznamnějších kulturních památek v obci.  
 

Přehled ekologicky významných segmentů krajiny: 

1 - Na klíně 

Listnatý lesík v rozlehlých blocích orné půdy na soutoku Křelovského potoka a Stousky. Větší část 
leží na katastru Topolany. V druhové skladbě lesa je zastoupen topol kanadský, jasan ztepilý, olše 
lepkavá, vrba bílá, roztroušeně i bříza bílá. 

2 - Pod silnicí 

Lesík na krátkých strmých svazích S-SV expozice a v nivě Stousky. V části navazující na 
intravilán obce dominantní bříza a lípa, dále porost pestřejší - zastoupen jasan ztepilý, olše 
lepkavá, topol kanadský, javor klen, dub letní, vrba bílá, ojediněle borovice lesní a buk. V keřovém 
patře líska, bez černý, ptačí zob obecný, svída krvavá. Na západním konci lesíka byla vybudována 
střelnice a rybníček (obé pronajato Mysliveckému sdružení Těšetice, v rybníčku násada kapra 
obecného, u rybníčku chov několika druhů kachen). Na východním konci lesíka je v blízkosti 
potoka Stouska (v těsném sousedství intravilánu obce) snížený terén, který byl upraven na 
lesopark. Část je využívána jako kluziště či hřiště na volejbal, nohejbal, malou kopanou či 
petanque.  

3 - Polní cesta 

Liniový porost dřevin podél polní cesty a zatravněné svodnice. Dominují mladé nálety jasanu 
ztepilého, významný je trojkmenný exemplář jilmu (Ulmus laevis). V keřovém patře vrba nachová, 
růže šípková a bez černý. 

4 - Stouska 

Jednostranná linie kanadských topolů v levobřeží regulovaného toku byla v minulých letech 
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z důvodu stáří vykácena. Z menší části byla nahrazena novou výsadbou. V podrostu místy černý 
bez a růže šípková. 

5 - Blata 

Regulovaný tok s ojedinělými dřevinami (vrba bílá, vrba nachová, bez černý, růže šípková).  

6 - Pod Spálencem („Stará struha“) 

Bývalý meandr Blaty - dnes bezvodý. Po rekultivaci skládky souvisle osázen dřevinami (topoly, 
vrba bílá, jasan ztepilý, olše lepkavá, javor klen). 
 
Koncepce územního zajištění ekologické stability krajiny vychází z předpokladu, že je třeba od 
sebe vzájemně oddělit labilní části krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů a 
současně je nutné pro uchování genofondu krajiny vzájemně propojit často izolovaná přirozená 
stanoviště společenstev, pro dané území charakteristických.  
 
V zákoně č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny je územní systém ekologické stability krajiny 
(ÚSES) definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, ale přírodě 
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a 
nadregionální systém ekologické stability, který je tvořen sítí biocenter, biokoridorů a soustavou 
interakčních prvků. 
 
Prováděcí vyhl.č.395/1992 Sb. k zákonu č.114/1992 Sb. definuje:  
biocentrum - jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje 
trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 
biokoridor - jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou 
existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 
interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení 
ostatních částí ÚSES na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Často plní i funkci 
protierozní, krajinotvornou a estetickou. 
 

Přehled Skladebných částí územního systému ekologické stability krajiny 

Tabulka 17 Lokální biocentra v katastrálním území 

Vlastnost Popis 

Pořadové číslo 1 

Název LBC Díly za Skalovem 

Funkční typ a biogeografický význam lokální biocentrum chybějící 

Geobiocenologická typizace 2 BD 3, 2 B 3 

Prostorové parametry minimálně 3 ha, stávající výměra 0 ha  

Současný stav společenstev orná půda 

Stupeň ekologické stability 1 

Znehodnocení orná půda zcelená do rozlehlého bloku, potenciálně ohrožená erozí 

Návrh opatření založit lesnickým způsobem biocentrum s minimální rozlohou 3 ha. Tvar 
biocentra bude upřesněn projektem biocentra (především přizpůsoben 
tvaru parcel)   

Cílová společenstva společenstva typických bukových doubrav a lipových bukových doubrav  

Pořadové číslo 2 

Název LBC Na klíně 

Funkční typ a biogeografický význam lokální biocentrum, částečně funkční  
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Vlastnost Popis 

Geobiocenologická typizace 2 BC 3 

Prostorové parametry minimálně 3 ha, stávající rozloha 2 ha 

Současný stav společenstev dva listnaté lesíky na soutoku regulovaných toků Křelovského potoka a 
Stousky. V dřevinném patře topol kanadský, vrba bílá, olše lepkavá, 
jasan ztepilý, bříza bílá. Lesíky  obklopeny ornou půdou. Převážná část 
biocentra na k.ú. Topolany 

Stupeň ekologické stability 3-4, 1 

Znehodnocení napřímení a zahloubení toků, ruderalizace bylinného patra vlivem 
splachů z okolních polí, značný podíl topolových kultivarů v dřevinné 
skladbě. 

Návrh opatření rozšířit biocentrum na minimálně nutnou rozlohu 3 ha -   

Cílová společenstva lesní – lipojavorové bukové doubravy  

Pořadové číslo 3 

Název LBC Skalovský trávník 

Funkční typ a biogeografický význam lokální biocentrum chybějící 

Geobiocenologická typizace 2 BC 3-4 

Prostorové parametry minimální plocha 3 ha, stávající 900 m2 

Současný stav společenstev chybějící biocentrum na soutoku dvou regulovaných toků. Převažuje 
orná půda, toky jsou lemovány silně ruderalizovanou bylinnou vegetací. 
Převážná plocha biocentra na katastru obce Těšetice. 

Stupeň ekologické stability 1, 2-3 

Znehodnocení napřímení a zahloubení toků, nedostatečné zastoupení a nevhodná 
druhová skladba doprovodné dřevinné vegetace. Eutrofizace stanoviště 
vlivem splachů z okolních polí.  

Návrh opatření revitalizace toků, včetně dosadby doprovodného porostu dřevin, na 
orné půdě založit lesnickým způsobem společenstvo lipových doubrav 
vyššího stupně. 

Cílová společenstva lesní - lipové doubravy vyššího stupně 

Pořadové číslo 4 

Název LBC Za Spálencem 

Funkční typ a biogeografický význam lokální biocentrum částečně funkční 

Geobiocenologická typizace 2 C 3-4 

Prostorové parametry minimální plocha 3 ha, stávající 1,5 ha 

Současný stav společenstev částečně funkční biocentrum, jehož základ tvoří dřevinami zarostlý 
původní meandr Blaty. Z východní strany je plocha biocentra ohraničena 
stávajícím regulovaným tokem Blaty, lemovaným ruderalizovaným 
bylinným porostem. Na zbývající ploše orná půda. 

Stupeň ekologické stability 1, 2-3, 3-4 

Znehodnocení napřímení a zahloubení toku Blaty, eutrofizace stanoviště vlivem 
splachů z okolních polí.  

Návrh opatření revitalizace toku, včetně dosadby doprovodného porostu dřevin, na 
orné půdě založit lesnickým způsobem společenstvo javorových 
doubrav nižšího stupně. 

Cílová společenstva lesní - lipové doubravy vyššího stupně 

Zdroj: Územní plán 
 
 
Tabulka 18 Lokální biocentra v katastrálním území 
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Vlastnost Popis 

Pořadové číslo 1 

Název  LBK 1: hranice k.ú. Topolany - LBC 1 

Funkční typ a biogeografický význam  lokální biokoridor chybějící 

Geobiocenologická typizace  2 BD 3 

Prostorové parametry  délka 570 metrů, minimální šířka 15 metrů 

Současný stav společenstev  orná půda v rozlehlém bloku   

Stupeň ekologické stability  1 

Znehodnocení  vodní a větrná eroze 

Návrh opatření vysadit pás dřevin ze společenstva lipových bukových doubrav o 
minimální šířce 15 metrů  

Cílová společenstva  Lesní 

Pořadové číslo 2 

Název  LBK 2: LBC 1 – hranice k.ú. Topolany 

Funkční typ a biogeografický význam  lokální biokoridor chybějící 

Geobiocenologická typizace  2 BD 3, 2 B 3, 2 BC 3 

Prostorové parametry  délka 1 570 metrů, minimální šířka 15 metrů 

Současný stav společenstev orná půda v rozlehlém bloku, v úseku 400 m travinobylinný lem podél 
komunikace o šířce cca 1m   

Stupeň ekologické stability  1 

Znehodnocení  vodní a větrná eroze 

Návrh opatření vysadit pás dřevin ze společenstva lipových bukových doubrav, 
typických bukových doubrav a lipojavorových bukových doubrav o 
minimální šířce 15 metrů. V úseku pod el. vedením jen společenstvo 
keřů.  

Cílová společenstva  Lesní 

Pořadové číslo 3 

Název  LBK 3; hranice k.ú.Topolany - LBC 2 

Funkční typ a biogeografický význam  lokální biokoridor částečně funkční 

Geobiocenologická typizace  2 BC 3 

Prostorové parametry délka 550 metrů, minimální šířka 15 metrů dřevinné společenstvo, 20 
metrů luční a mokřadní společenstva 

Současný stav společenstev zahloubený regulovaný Křelovský potok lemovaný ruderalizovanými 
travinobylinnými porosty, místy rákos a soliterní vrby     

Stupeň ekologické stability  3 

Znehodnocení napřímení a zahloubení toku, ruderalizace splachy z okolních polí, 
absence doprovodného porostu 

Návrh opatření revitalizace toku včetně dosadby doprovodného porostu dřevin ze 
společenstva lipojavorových bukových doubrav o šířce min 15 metrů, v 
úseku pod el. vedením jen keře nebo bylinné společenstvo  

Cílová společenstva  vodní a mokřadní, dřevinná 

Pořadové číslo  

Název  LBK 4; spojuje LBC 2 a LBC 3 

Funkční typ a biogeografický význam  lokální biokoridor částečně funkční, v úseku 650 m funkční  

Geobiocenologická typizace  2 BC 3, 2 BC 3-4 
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Vlastnost Popis 

Prostorové parametry  délka 2000 metrů, minimální šířka 15 metrů,  doporučená šířka 20 m 

Současný stav společenstev regulovaný tok Stousky – v úseku 700 m pod LBC 2 bez doprovodných 
porostů, lemován jen ruderalizovaným bylinným porostem (v části 
navazující na intravilán obce jsou břehy pravidelně koseny). Ve zbývající 
části souvislý břehové a doprovodné porosty dřevin (viz popis prvků 
kostry ekol. stability č.2 a 4).   

Stupeň ekologické stability  2, 3, 4 

Znehodnocení eutrofizace bylinných porostů vlivem splachů z polí, znečistění vody, 
v části nevhodná druhová skladba dřevin ( topolové kultivary) 

Návrh opatření dosadit chybějící část koridoru (mezi LBC 2 a obcí), ve stávajících 
porostech zachovat pestrou druhovou skladbu autochtonních dřevin, 
introdukované dřeviny postupně nahrazovat dřevinami ze společenstva 
habrojilmových asanin vyššího stupně. Žádoucí by bylo obnovit drobný 
rybníček u konce lesíka nad Stouskou, využití malé části plochy pro 
dětské hřiště by nebylo v rozporů s požadovanou funkcí lokálního 
biokoridoru.  Doporučená revitalizace toku. 

Cílová společenstva  vodní a mokřadní, dřevinná 

  

Pořadové číslo 5 

Název LBK 5; spojuje LBC 3 a LBC 4 

Funkční typ a biogeografický význam lokální biokoridor částečně funkční 

Geobiocenologická typizace 2 BC 3-4 

Prostorové parametry délka 1000 metrů, minimální šířka 15 metrů 

Současný stav společenstev napřímený a zahloubený tok Blaty s ruderalizovaným travinobylinným 
lemem a ojedinělými soliterními dřevinami 

Stupeň ekologické stability 2-(3) 

Znehodnocení vodní a větrná eroze 

Návrh opatření revitalizace toku včetně dosadby břehových a doprovodných porostů 
dřevin ze společenstva habrojilmových jasenin vyššího stupně 

Cílová společenstva vodní a mokřadní, dřevinná 

Pořadové číslo 6 

Název  LBK 6; vede od LBC 4 po hranici řešeného území 

Funkční typ a biogeografický význam  lokální biokoridor částečně funkční 

Geobiocenologická typizace  2 C 3-4 

Prostorové parametry  délka 250 metrů, minimální šířka 15 metrů, doporučená šířka 30 m 

Současný stav společenstev Regulovaný tok Blaty lemovaný ruderalizovanými travinobylinnými 
porosty s ojedinělými dřevinami 

Stupeň ekologické stability  2-3 

Znehodnocení  vodní a větrná eroze 

Návrh opatření  revitalizace toku včetně dosadby doprovodného porostu dřevin ze 
společenstva javorových doubrav nižšího stupně  

Cílová společenstva  vodní a mokřadní, dřevinná 

Zdroj: Územní plán 

Interakční prvky 
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Interakční prvky jsou navrženy pouze v místech jednoznačně daných, především podél 
existujících cest, jako linie, které mohou být tvořeny jak dřevinami ze zástupců společenstev dané 
STG, tak liniemi vysokokmenných ovocných dřevin (hlavně v blízkosti obce), případně i pouze 
travnatými pásy. Bohatší síť interakčních prvků může být navržena až v rámci komplexních 
pozemkových úprav. 
 
 
OSTATNÍ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V OKOLÍ: 

 Černá věž – 6 km, Drahanovice. Jedná se o chráněnou kulturní památku gotického 
původu, která je pozůstatkem jedné ze čtyř obranných věží starobylé tvrze. Vznik věže se 
datuje na přelom 13. a 14. století. Věž byla zrekonstruována a nyní je v jejích prostorech 
umístěna stálá expozice se zaměřením na historii, archeologii a život obce nejen v 
minulosti, nýbrž i v současnosti. Více informací je k dispozici na internetových stránkách 
http://www.cernavez.cz/. 
 

 Barokní sýpka – 8 km, Ludéřov. Ludéřovská sýpka je pozůstatkem části bývalého 
panského dvora při tvrzi, nacházející se v centrální části obce. V 90. letech po jejím 
opuštění zemědělským družstvem začala budova chátrat. Od roku 2007 prochází sýpka 
postupnou opravou rozdělenou do více etap. Po ukončení rekonstrukce budovy bude tato 
dále využívána zejména ke společensko - kulturním účelům a propagaci starých řemesel, 
vážících se k životu na venkově. Ve vztahu k okolí bude budova sloužit jako zázemí pro 
Keltskou svatyni nad obcí Ludéřovem. Slouží jako pěkná zastávka pro turisty, cyklisty a 
další návštěvníky, kteří do tohoto kraje na úpatí Zábřežské vrchoviny zavítají. 
 

 

 přírodní park Velký Kosíř – 14,5 km. Velký Kosíř je výrazný vrch v geomorfologickém 
podcelku Bouzovská vrchovina – nejjižnějším to podcelku Zábřežské vrchoviny, ležící 
zhruba 9 km severozápadně od Prostějova a 15 km jihozápadně od Olomouce. Jeho 
vrcholová část náleží ke katastru obce Slatinky. Velký Kosíř má protáhlý kosovitý tvar 
(orientace od severozápadu k jihovýchodu). Velký Kosíř je chráněná lokalita, geograficky se 
jedná o třetí nejvyšší vrchol Zábřežské vrchoviny. Na východních svazích lze nalézt 
pazourkové nástroje ze starší doby kamenné. Kosíř je proslaven archeologickými nálezy, 
byla zde nalezena tzv. Kosířská Venuše (torzo hliněné sošky ženy z mladší doby 
kamenné). Na vrcholu kopce se nachází 25 m vysoká rozhledna (pro veřejnost otevřena 
v roce 2013). Přes kopec a okolní obce vede naučná stezka. V roce 2000 bylo území 
zalesněného kopce i s nejbližším okolím vyhlášeno Přírodním parkem Velký Kosíř.  
 

 rozhledna Velký Kosíř – 14,5 km. Rozhledna stojí na vrcholu Velkého Kosíře (442 m n. m) 
a vedou na ni stezky ze všech okolních vesnic. Pro veřejnost byla otevřena 22. 6. 2013. 
Jedná se o dřevěnou stavbu ve tvaru komolého kužele s betonovým soklem, ve kterém je 
umístěno zázemí pro provoz - WC, pokladna, občerstvení a prodejna suvenýrů. Dřevěné 
schodiště je kryto plechovými stěnami a střechou. Vyhlídková plošina leží ve výšce 25 
metrů. 
 

 zámek Čechy pod Kosířem – 12 km. Klasicistní zámek obklopený přírodně krajinářským 
parkem o rozloze 21,5 ha, který patří k nejcennějším objektům historické zeleně na Moravě, 
je spjat se šlechtickým rodem Silva-Tarouca. Přítelem hraběcí rodiny byl slavný český malíř 
Josef Mánes, který v Čechy pod Kosířem pravidelně navštěvoval a tvořil zde v letech 1849-
1871. 
 

 zámek Náměšť na Hané – 8,5 km. Zámek byl postaven na přání hraběte Ferdinanda 
Bonaventury z Harrachu v roce 1766. Do té doby přebýval v tzv. Dolním zámku, dnes je to 
budova sladovny. Toto nové letní sídlo nechal vystavět v raně klasicistním slohu se 
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zřetelnou inspirací francouzskými vzory. Ve stejné době hrabě z Harrachu nechal 
vybudovat kruhový park kolem zámku a vysázet lipová stromořadí, která vedou do čtyř 
světových stran. Po smrti hraběte v roce 1778 zdědila zámek jeho dcera Marie Róza, 
provdaná za hraběte Kinského. V roce 1916 Hrabě Evžen II., poslední z rodu Kinských, 
prodal zámek obchodníkovi se železem Františku Ottáhalovi. Manželé Ottáhalovi zámek 
zmodernizovali, byla zde zavedena voda, elektřina a také ústřední topení. Když v roce 1943 
František Ottáhal zemřel, byl zámek rozdělen mezi jeho děti a ženu. V roce 1945 byl dle 
Benešových dekretů majetek rodině zkonfiskován a zámek byl pak ve správě 
Vlastivědného muzea v Olomouci. Od 1. července 2000 je majetkem městyse Náměšť na 
Hané. Více informací na www.zamek.namestnahane.cz 
 

 zřícenina hradu v Náměšti na Hané – 8,5 km. Náměšťský hrad stával na ostrožně nad 
pravým břehem potoka Šumice na jihozápadním okraji obce Náměšť, zvané Kapounov, v 
místě, kde se dosud říká Na hradě. Jádro hradu chránila od jihozápadu k jihovýchodu ve 
velkém oblouku soustava příkopů, celé hradisko má obvod 150 m a největší průměr 50 m. 
O vzniku hradu nemáme žádnou zprávu, snad byl postaven na ochranu biskupské části 
Náměště. Zřícenina hradu existovala ještě v 18. Století, postupem doby zde místní 
obyvatelé získávali vhodný stavební materiál. Do dnešní doby se z hradu zachovaly jen 
zbytky zdiva a příkopů v terénu. 
 

 lázně Slatinice, a.s. – 8,5 km, Slatinice. Nabízí prvotřídní rehabilitaci. Pramen středně 
mineralizované vody s obsahem sirovodíku se využívá k léčbě pohybového ústrojí, 
oběhového ústrojí, nemoci nervových, kožních a onkologických. Lázně nabízejí vedle 
pobytů komplexní a příspěvkové lázeňské péče i širokou škálu samopláteckých pobytů. 
Lázně jsou vyhlášeny svými léčebnými, relaxačními či wellness procedurami.  

 

 Veteran muzeum Slatinice – 8 km, Slatinice. Na ploše 402 m2 najdeme veterány různých 
značek z 30. let minulého století.  

 
 
UBYTOVÁNÍ: 
 

V Ústíně není provozováno zařízení, které by poskytovalo ubytovací služby. Důvodem je 
velikost obce a její poloha.  
 
V okolních obcích nalezneme následující ubytovací zařízení: 

 penzion na Figleně – 8,5 km, Slatinice. Ubytovací kapacita až 30 lůžek, poskytuje teplou i 
studenou kuchyni.  Salonek s kapacitou 20-40 míst.  

 penzion Majorka – 8,5 km, Slatinice. Kapacita 16 pokojů s vlastním sociálním zařízením 
v každém pokoji. K dispozici je společenská místnost s jídelnou a možnost stravování 
formou polopenze či plné penze. Penzion nabízí i školící místnost, která pojme až 36 osob.  

 penzion u Veterána – 8,5 km, Slatinice. Kapacita 25 lůžek s možností snídaní. Všechny 
pokoje jsou vybaveny vanou či sprchovým koutem. K dispozici je rovněž přednášková 
místnost.  

 penzion Mánes – 12 km, Čechy pod Kosířem. Kapacita 40 lůžek. Pokoje mají vlastní 
sociální zařízení, TV, telefon, wi-fi. K dispozici je restaurace se salonkem.  

 
Zařízení, která nabízejí ubytování a služby vyšší kategorie, se nachází v nedalekém 

krajském městě Olomouc (např. NH Collection Olomouc Congress, hotel ibis Olomouc Centre, 
Business hotel Alley, hotel Trinity, Clarion Congress hotel Olomouc atd.).  
 
STRAVOVÁNÍ: 
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V obci Ústín a okolí se nachází následující stravovací zařízení: 

 penzion Mánes – 12 km, Čechy pod Kosířem. Restaurace s barem a salonkem.  

 penzion na Figleně – 8,5 km, Slatinice, s ubytovací kapacitou až 30 lůžek, poskytující 
teplou i studenou kuchyni.  Salonek s kapacitou 20-40 míst.  

 restaurace Neptun – 7,5 km, Lutín. Teplá i studená kuchyně. K dispozici salonek i 
venkovní zahrádka.  

 hostinec Lhota pod Kosířem – 10 km, nekuřácká, příjemná venkovská hospůdka 
s vlastním minipivovarem v zalesněném svahu kopce Velkého Kosíře s venkovním 
posezením.  

 Zámecká restaurace – 8,5 km, Náměšť na Hané, teplá i studená kuchyně, k dispozici je 
parkoviště a v letních měsících venkovní zahrádka. 

 Antonio Ristorante – 8,5 km, Náměšť na Hané, pizzerie spolu s teplou i studenou 
kuchyní. K dispozici je parkoviště a zahrádka, která je v provozu v letních měsících.  

 restaurace Na Záložně – 8,5 km, Náměšť na Hané. Nabídka pokrmů teplé a studené 
kuchyně. Alkoholické a nealkoholické nápoje. Restaurace má k dispozici salonek.  

 hospoda U Koně – 11 km, Olšany u Prostějova. Restaurace s nabídkou teplých a 
studených pokrmů. 

 lázně Slatinice – 8,5 km, nejen pro lázeňské hosty, ale i pro širokou veřejnost. V létě 

v provozu letní zahrádka s obsluhou. 

 restaurace u Minářů – 8,5 km, Slatinice. Teplá i studená kuchyně, možnost ubytování.  

 restaurace Na Nové – 7 km, Drahanovice. Teplá a studená kuchyně, salonek, zahradní 
restaurace. Možnost uspořádání rodinných oslav, svateb, večírků, promocí, třídních srazů 
atd. Kapacita restaurace je až 50 míst, salonek 20 míst, zahradní restaurace 60 míst. 

 restaurace na Hřišti – 4 km Hněvotín. Nabídka jídel české i mezinárodní kuchyně a 
alkoholických i nealkoholických nápojů. 

 Moravský grunt – 2 km, Olomouc-Topolany. Teplá i studená kuchyně. K dispozici je 
pivnice a velký sál s možností pořádání akcí až pro 100 lidí.  

 U Václava – 3 km, Těšetice. Teplá a studená kuchyně, salonek.  
 

Velké množství restauračních zařízení je pak v nedaleké Olomouci (8 km) – např. Moravská 
restaurace, Hanácká restaurace, Restaurace u Rytíře, restaurace Drápal a další. 
 
 
De facto jedinou technickou památkou v obci Ústín je kamenný mostek na parcele parc. č. 227 z 
1. poloviny 19. stol., který byl rekonstruován v roce 1996. 
 
 
Obrázek 1 Kamenný most na parcele č. 227 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Obec Ústín 
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Turistické Infocentrum:  
V obci Ústín se turistické Infocentrum nenachází, nejbližší turistické centrum je v Olomouci (8 km) 
a dále obci Slatinice (9 km). 
 
Půjčovny: místní knihovna. Půjčovní doba je každou středu v době 18:00 – 19:00 hodin.  
 

 

 

 

 

 
 
 

1.1.5 Vybavenost a dopravní infrastruktura  
 
Kanalizace 
 
Tabulka 19 Počet napojených obyvatel na kanalizaci v obci 

Obec  Počet obyvatel 
(1/2015)  

Počet napojených 
obyvatel (2010)  

Předpokládaný 
vývoj r. 2016  

Podíl napojení 
obyvatelé/obyvatelé  

Ústín 410 Smíšená 345 Splašková 350 85,3 % 

Zdroj: http://mapy.kr-olomoucky.cz/prvk/  

 

V obci Ústín je vybudována oddílná splašková gravitační kanalizace, která odvádí splaškové vody 
od jednotlivých nemovitostí. Na trase kanalizace jsou navrženy čerpací stanice, jejichž výtlak je 
napojen do nejbližší šachty následující gravitační stoky. V dolní části obce je čerpací stanice, která 
přečerpává splaškové vody na ČOV Těšetice. Nemovitosti, které jsou mimo dosah gravitační 
stoky, jsou napojeny na výtlak pomocí domovní čerpací stanice. Výtlak je veden podél toku 
Stouska po Blatu, kde podchází tok a je veden proti toku Blaty do prostoru ČOV. 
Dešťová stoková sít odvádí dešťové vody dvěma kanalizačními sběrači do Stousky, která se vlévá 
zleva do toku Blata pod Těšeticemi. Dešťová kanalizace byla budována v 60. letech z betonových 
trub v profilech od DN 400 mm do 600 mm. Stoka „A“ je vedena v pravé krajnici silnice II/448, dále 
pokračuje ulicí kolem hřiště a je zaústěna do Stousky pod kamenným mostem. Stoka „B“ je 
vedena přes náves kolem kaple a je zaústěna do Stousky o cca 150 m výše.  
 
V budoucnu se počítá s rozšiřování sítě dešťové a splaškové kanalizační sítě v lokalitě pro 
výstavbu nových rodinný domů v obci. 
 
Vodovody 
 
Tabulka 20 Počet napojených obyvatel na vodovod v obci 

Obec  Počet obyvatel 
(1/2015)  

Počet zásobených 
obyvatel (2010)  

Předpokládaný vývoj 
r. 2016  

Počet zásobených 
obyvatel/počet 
obyvatel  

Ústín 410 375 380 92,7 % 
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Zdroj: http://mapy.kr-olomoucky.cz/prvk/  

 

Obec Ústín je zásobena ze skupinového vodovodu Pomoraví z vodojemu Křelov, který zásobují 
prameniště Litovel, Březová a Senice na Hané. VDJ Křelov má objem 4 x 5 000 m3 s pracovními 
hladinami na kótách 283,00/278,00 m n.m. Přívodní řad z VDJ  Křelov je veden podél severního 
okraje zastavěné části obce a pokračuje směrem na Těšetice. Přívodní vodovodní řad je z tvárné 
litiny DN 300. Na východním okraji obce při napojení rozvodného řadu pro Ústín je vybudována 
vodoměrná šachta. Majitelem vodovodu: Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 
Kostelec na Hané. 
Provozovatel vodovodu: INSTA a.s.  
Profil rozvodných řadů v obci je PVC DN 80 – DN 100. Rozvod vody je veden částečně 
v zatravněných plochách podél komunikací, jinde v chodnících. Požární zabezpečení vodou je 
řešeno osazenými nadzemními a podzemními hydranty na vodovodní síti. Stávající způsob 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou v obci je vyhovující a není třeba provádět žádná technická 
opatření. 
 
 
 
 
Plynovod 

Obec Ústín je plynofikována, většina obyvatel je na plynovod napojena. Plynovod je v dobrém 
technickém stavu a není proto nutné do něj v dalších letech investovat. Celkově je na plynovod 
napojeno 128 domů, ale z tohoto počtu je 23 neaktivních přípojek což je 17,97 %. 
 
Informační servis obce 
Občané obce Ústín jsou informování pomocí těchto způsobů. Pomocí SMS, které rozesílá obec, 
obecní vývěsky, internetových stránek obce.  
 
Veřejné osvětlení a elektrická síť 
Veřejné osvětlení. Byla vyměněna část stožárů, ostatní stožáry byly natřeny antikorozní barvou, 
byly vyměněny všechny výložníky (vlastní zdroj světla).  
 
Odpadové hospodářství 
V obci Ústín je směsný komunální odpad vyvážen jednou za měsíc. Odvoz směsného 
komunálního odpadu zajišťuje firma Technické služby města Olomouc. Na území obce dvakrát 
ročně zajištuje i svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. V rámci třídění odpadů byla 
vytvořena 4 sběrná místa, kde občané mohou odložit tříděný odpad jako plasty, papír, sklo bílé i 
barevné a nápojové kartony. Občané mají rovněž možnost odkládat drobný kovový materiál, 
drobné elektrospotřebiče, upotřebené baterie, zářivky a úsporné žárovky, textil a použité jedlé 
oleje. Odvoz tříděného odpadu zajišťují Technické služby města Olomouc. Odvoz drobného 
elektroodpadu a textilu zajišťují specializované firmy. Obec se připojila též ke sběru upotřebených 
obalů od tonerů do tiskáren. V případě nabídky sběru a odvozu dalšího druhu tříděného odpadu 
se obec zapojí.    
Obec umožňuje občanům uložení i objemnějšího kovového odpadu. Likvidaci bioodpadu si 
primárně zajišťují občané za pomoci domácích kompostérů, které byly pořízeny Mikroregionem 
Kosířsko. Obec má k dispozici kontejner pro odložení objemnějšího bioodpadu. V obci Ústín se 
nenachází funkční skládka odpadu. Na dvou místech katastru jsou více než 20 roků 
zrekultivované skládky. 
 
Datové sítě, kabelové rozvody 

V obci není vybudován optický kabel. Je zde využívána telefonní linka pro ADSL a VDSL internet. 
Připojení přes telefonní linku je zajišťováno pomocí O2. Rychlost i kvalita připojení je na standartní 
úrovni. Připojení na internet je též možné pomocí WIFI a poskytovatelů: MorNet a Hanácké NET. 
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Elektrická sít v obci 
Území obce Ústín je v současné době napájeno z odboček venkovního vedení VN , s napěťovou 
hladinou  22 kV, 50Hz, které prochází kolem vesnice v její jižní a jihozápadní části. Dle sdělení 
ČEZ Distribuce,a.s. je stav rozvodné soustavy 22 kV dobrý, vedení je po rekonstrukci, na 
betonových  sloupech, stejně jako přípojky pro trafostanice.  
Distribuční síť v obci je napájená ze dvou trafostanic, třetí v bývalém areálu zemědělského 
družstva. 
Tabulka 21 Seznam trafostanic v obci 

Označení Umístění Typ Výkon (kVA) 

   Instalovaný Typový 

TS001    Ústín u rybníka Zděná 400      400 
TS002    Ústín u areálu býv. ZD BTS 160 250 
TS003    Ústín ELV 250 400 

Zdroj: Územní plán obce 
 

Trafostanice současným potřebám příkonu vyhovují. Rozvody nízkého napětí 3 x 400/230 V jsou 
vesměs venkovního provedení na betonových sloupech a střešnících podél komunikací, místy 
jsou ještě dřevěné patkované sloupy. Odtud jsou závěsnými kabely napojeny přes střešníky 
jednotlivé rodinné domy. Ukončení kabelů venkovního vedení v pojistkových skříních na 
jednotlivých objektech, v přípojkových kabelových skříních na objektech a ve skříních na 
sloupech. Část vedení NN v trase od TS003 k pojistkové skříni u silnice je provedena kabely.  
Nově postavené domy jsou napojeny z venkovního vedení přes kabelový svod kabelem v zemi 
ukončeným na fasádě v přípojkové skříni. Mechanický i přenosový stav sítě na sloupech je dobrý. 
Současným potřebám odběrů síť NN vyhovuje.  Síť NN je prakticky na 100 % vytížena. Připravuje 
se projekt na umístění kabelů do země v celé obci (předpokládaný termín realizace 2017). 
 
Veřejné osvětlení 

Stávající veřejné osvětlení obce sleduje trasy distribučních rozvodů NN. Vesměs se jedná 
o raménková svítidla, která jsou umístěna na podpěrných bodech sítě NN.  
 

Dopravní infrastruktura 

Napojení obce na silniční a železniční síť 
Obec Ústín je napojena na silniční síť díky komunikaci 2. třídy a to II/448. Tato komunikace je 
v úseku Olomouc – Ústín - Těšetice v dobrém stavu. V obci Ústín není tato komunikace v dobrém 
stavu a připravuje se její rekonstrukce. Z obce Hněvotín je dále možné se napojit na dálniční sít a 
to díky D46. V tomto případě je vzdálenost na nájezd D46 cca 5,3 km. Dále je možné se napojit na 
D35 ve směru na Mohelnici, kde je vzdálenost na nájezd u obce Křelov cca 4,9 km.  
Nejbližší železniční stanice je ve městě Olomouci. Odtud se občané mohou dostat směrem na 
Ostravu, Přerov, Brno, Prahu a Opavu. Dopravní zatížení obce je velmi vysoké díky faktu, že obec 
leží na důležité dopravní trase Olomouc- Konice.  
 

Mapa 4 Krajské komunikace na území obce 
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Tabulka 22 Seznam krajský cest procházejících katastrem obce 

číslo Silnice Technický stav 

II/448 Silnice Olomouc- Ústín- Těšetice Silnice v extravilánu obce v dobrém stavu. Silnice v 
intravilánu obce ve zhoršeném stavu.    

III/44816 Silnice Ústín- Vojnice Silnici v extravilánu obce ve velmi špatném stavu 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Místní komunikace 
Obec disponuje sítí místních komunikací o celkové délce 1 650 m. Výše uvedená délka je rovna 
délce všech místních komunikací. Z celkové výměry je 1 208 m v havarijním stavu s nutností 
rekonstrukce či vystavění v nejbližší době. Ostatní komunikace jsou ve vyhovujícím stavu a jsou 
kryty živicí. Podrobná mapa stavu místních komunikací lze naleznout v mapové příloze, kde jde 
jasně vidět stav místních komunikací a jejich lokalizace.  Místní komunikace jsou udržovány 
vlastními kapacitami, v případě nedostatku vlastních kapacit vypomáhají s údržbou najatí 
soukromí podnikatelé. V obci Ústín jsou řešena parkovací místa jen v ulici na západ od obecního 
úřadu. Ostatní parkovací plochy jsou neoficiální a lidé parkují na svých pozemcích či vjezdech.  
V rámci cyklodopravy jsou v obci řešeny nejen cyklotrasy ale cyklostezky, které vedou katastrem 
obce. V současné době je vybudována cyklostezka z obce směrem na obec Těšetice a směrem 
na obec Topolany. 
.   
 

Tabulka 23 Stav místních komunikací 

Ústín Stav místních komunikací Celková délka místních komunikací v daném 
stavu 

 Místní komunikace v uspokojivém stavu, v nejbližších 7 
letech nebude třeba výraznějších investic  

 cca 442 m 

Místní komunikace v kritickém stavu, vyžaduje 
okamžitou opravu či investici, velmi zhoršená sjízdnost 

cca 1 208 m 

Místní komunikace ve zhoršeném stavu, v nejbližších cca 0 m 
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letech nutnost investovat pro zabezpečení požadované 
funkčnosti   

Zdroj: Vlastní šetření 

 
Chodníky v obci Ústín 

Chodníky v obci Ústín nejsou z větší části v dobrém stavu. V rámci vypracování programu rozvoje 
obce Ústín došlo k zjištění stavu všech chodníků v obci. Rovněž byla zjištěna potřeba vybudování 
chodníků nových podél krajské komunikace.  Stav chodníků, celkové metry lze vyčíst z tabulky viz. 
níže a z přiložené mapy v příloze tohoto dokumentu. 
    
Tabulka 24 Stav chodníků 

Ústín Stav chodníku Celková délka chodníku v daném stavu 

 Chodníky v dobrém stavu, do kterých není potřeba 
výraznějších investic v dalších letech 

cca 660 m 

Místa bez chodníků, kde je nutné vybudování nových 
chodníků 

cca 0 m 

Chodníky, do jejichž rekonstrukce je nutné investovat 
nejlépe ihned 

cca 1574 m 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopravní obslužnost 
 

Tabulka 25 Dostupnost a vzdálenost měst Olomouce a Prostějova 

Ústín Vzdálenost (km) Dostupnost (min) 

Olomouc 8,1 10 

Prostějov 19,4 45 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Počet spojů autobusů je 63 a to ve všední den. O víkendu je celkový počet spojů 31. Dopravní 
spojení mezi Ústínem a krajským městem Olomouc je možné v pracovní dny cca 51 spoji. A o 
víkendu je možné se dopravit do krajského města 31 spoji. Průměrná doba potřebná na dopravu 
do krajského města je cca 10 minut. Na většinu návazných spojů je nutné přesedat v městě 
Olomouc. Spoje jsou zajišťovány například ARRIVA MORAVA a.s., a VYDO BUS a.s.. 
Množství a kvalita spojů je dostatečná. Obec nemá v majetku žádný dopravní prostředek, kterým 
by vozila občany jak na kulturní akce, tak k lékaři či za prací. V rámci dopravní obslužnosti by 
občané přivítali častější spojení o víkendu a ve večerních hodinách. Obec je zapojena do IDSOK.  
Území leží mimo zájmy dopravy vodní a mimo zájmy výstavby dálnic, resp. rychlostních 
komunikací. Částečně zde však zasahuje ochranné pásmo vnitrostátního letiště Olomouc.  

Bydlení 

Níže uvedená tabulka zobrazuje domovní fond v obci Ústín. Tato tabulka vychází ze SLDB 
(sčítání lidu, domů a bytů) z roku 2011. 
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Tabulka 26 Domovní fond 

 
Celkem 

rodinné  
domy 

bytové  
domy 

ostatní  
budovy 

Domy úhrnem 119 116 2 1 

Domy obydlené 102 99 2 1 

z toho podle 
vlastnictví domu 

fyzická osoba 98 97 1 - 

obec, stát - - - - 

bytové družstvo 1 - 1 - 

spoluvlastnictví 
vlastníků bytů 

2 2 - - 

z toho podle 
období výstavby 
nebo 
rekonstrukce 
domu 

1919 a dříve 15 14 1 - 

1920 - 1970 30 29 1 - 

1971 - 1980 10 10 - - 

1981 - 1990 11 11 - - 

1991 - 2000 15 15 - - 

2001 - 2011 20 20 - - 

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011) 

 

Z tabulky je patrné, že v Ústíně bylo v roce 2011 (SLDB) celkem 119 domů, z toho 116 rodinných 
domů, 2 bytové domy a 1 ostatní budova. Z toho obydlených domů bylo celkem 102, obydlených 
rodinných domů bylo 99, 2 obydlené bytové domy a 1 ostatní budova. Fyzických vlastníků 
rodinných domů bylo celkem 98 osob. Celkem 1 bytový dům byl ve vlastnictví bytového družstva a 
2 rodinné domy byly ve spoluvlastnictví vlastníků bytů. Dále je možné z tabulky vyčíst období 
výstavby nebo rekonstrukce domu v jednotlivých letech.  
 
Další tabulka zobrazuje obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností. 
Celkem obydlených bytů bylo 129, obydlených rodinných domů bylo 120, 8 bytových domů a 1 
ostatní budova. Z toho právního důvodu užívání bytu je celkem 101 rodinných domů ve vlastním 
domě, 2 nájemní rodinné domy, 2 nájemní bytové domy a 4 družstevní bytové domy. Dále je 
možné z tabulky vyčíst počet obytných místností v rodinných či bytových domech.  
 
Tabulka 27 Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností  

 
Celkem 

rodinné  
domy 

bytové  
domy 

ostatní  
budovy 

Obydlené byty celkem 129 120 8 1 

z toho právní 
důvod užívání 
bytu 

ve vlastním 
domě 

101 101 - - 

v osobním 
vlastnictví 

- - - - 

nájemní 4 2 2 - 

družstevní 4 - 4 - 

z toho s 
počtem 
obytných 
místností 

1 - - - - 

2 10 9 1 - 

3 22 19 3 - 

4 34 30 4 - 

5 a více 54 54 - - 

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011) 

 

Informace z katastrálního úřadu (ČÚZK) - statistické údaje uvádějí, že k 10. 04. 2016 jsou v obci 2 
bytové domy č.p., 2 jiné stavby č.p., 140 rodinných domů č.p., 5 garáží bez č.p. /č.e., 6 
zemědělských staveb bez č.p. / č.e. atd. Více informací prezentuje níže uvedená tabulka. 
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Tabulka 28 Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni: 10. 04. 2016 ) - katastrální území obce Ústín 

Typ údaje Způsob využití Počet 

č.p. byt.dům 2 

č.p. jiná st. 2 

č.p. obč.vyb. 1 

č.p. rod.dům 140 

bez čp/če garáž 5 

bez čp/če jiná st. 26 

bez čp/če tech.vyb 2 

bez čp/če zem.stav 6 

Celkem BUD 
 

184 

byt.z. byt 4 

Celkem JED 
 

4 

LV 
 

287 

Spoluvlastník 
 

416 

Zdroj: ČÚZK (stav ke dni 10. 04 2016)  

 

Obec vlastní obecní byty a eviduje i další zájemce o byt. V současné době jsou v Ústíně 4 sociální 
byty s regulovaným nájemným a 2 byty s běžným nájemným. Obec plánuje výstavbu dalších 8 
sociálních bytů.  
Podpora bytové výstavby: 
Obec Ústín plánuje výstavbu dalších 8 obecních bytů.  
 
Obec nemá vlastní rozvojové plochy pro RD. Plochy pro rozšíření výstavby RD jsou v majetku 
soukromých vlastníků.  
 
 
Sociální bydlení: 

Obec Ústín vlastní 4 sociální byty.   
Zanedbané a nevyužívané budovy: 

V katastru obce se nachází několik zanedbaných objektů bývalého JZD. Objekty a pozemky jsou 
ve vlastnictví odlišných soukromých vlastníků. 
 
Podíl domů využívaných pro rekreaci / individuální rekreační objekty: 

V Ústíně je v současné době cca 15 objektů využívaných k rekreaci.  
 

Školství a vzdělávání 
 

V obci Ústín je dětem k dispozici mateřská škola se školní jídelnou - výdejnou. Technické 
vybavení školy je na dobré úrovni, přesto investiční potřeby existují. Mateřskou školu navštěvují 
děti převážně z Ústína, ale i z Topolan či Olomouce nebo jiných okolních obcí.  
 
Jídelna – výdejna při mateřské škole  - má kapacitu 28 osob.  
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Mateřská škola 

Zřizovatelem mateřské školy v Ústíně je obec. Školu tvoří 1 třída. Kapacitu dle Rejstříku škol a 
školských zařízení a skutečnou naplněnost uvádí tabulka č. 41.  
 
Tabulka 29 Skutečná naplněnost MŠ Stražisko 

Rok Kapacita Naplněnost Volná místa 

2014/2015 28 28 0 

2015/2016 28 28 0 

    Zdroj: kapacita - Rejstřík škol a školských zařízení a vlastní šetření, 2015. 

 

Z tabulky je zřejmé, že mateřská škola je ze 100 % naplněna. Již nyní je zřejmé, že kapacita MŠ 
je nedostatečná.   
 
Mateřská škola má 2 pedagogy. Pro školní rok 2015/2016 disponuje jedním asistentem pedagoga.   
 
 
Školní infrastruktura: 
Plánuje se rozšíření kapacity o 20 dětí a opravy stávajících prostor včetně střechy, nových oken a 
dalších energeticky úsporných opatření.  
Školní zahrada prošla před 8 lety rozsáhlou úpravou. Bude potřebovat dílčí úpravy. Mateřská 
škola nemá vlastní hřiště. 
 
Práce s dětmi a mládeží: 
Práci s dětmi a mládeží zastává také SDH Ústín, Obec Ústín, „Hebém se“, z. s. (cvičení matek a 
dětí, divadelní aktivity, atd. v pronajatých prostorách OÚ) 
 
Sociální inkluze: 
Obec Ústín má zkušenost se sociální inkluzí – MŠ navštěvují i děti se SVP.  
 
Financování školství:  

Zřizovatel přispívá každoročně na provoz školky. Mateřská škola dostává příspěvek od státu. 
Tabulka č. 42 udává výši financování MŠ. Každým rokem se může měnit cena příspěvku od 
zřizovatele. Stát přispívá ročně cca 1,350. 000,-Kč (na mzdy, odvody), dle počtu dětí ve školce.  
 
 

Tabulka 30 Financování MŠ Ústín 

Rok Příspěvek zřizovatele Příspěvek státu 

Školní rok 2015/2016 

Mateřská škola 220.920,- 1,355.420,- 

 

Tabulku graficky doplňuje graf č. 8, který udává poměr příspěvku zřizovatele a příspěvku státu na 
chod mateřské školy. Z grafu je zřejmé, že příspěvek státu převyšuje příspěvek od zřizovatele.  
 

Graf 8 Financování MŠ Ústín  
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zdravotnictví 

V obci se nenachází zdravotní středisko. Nejbližší nemocnice je pak v nedaleké Olomouci 
(Fakultní nemocnice Olomouc vzdálena cca 9 km, Vojenská nemocnice Olomouc vzdálena cca 10 
km). Do všech nemocnic v Olomouci je velmi dobrá dopravní dostupnost prostřednictvím veřejné 
hromadné dopravy (autobusy). 
Dalším využívaným zdravotním střediskem jsou Poliklinika v Olomouci, SPEA Olomouc. 
Zdravotnická záchranná služba je dostupná z Olomouc (max. dojezd 20 min.) 
 
V obci není ani lékárna. Nejbližší lékárny jsou v Olomouci. Využívaní jsou gynekologické a jiné 
specializované ambulance v Olomouci. 
 
Tabulka 31 Poskytovatelé zdravotnických služeb v okolních obcích 

 Typ zařízení Jméno a příjmení Kontaktní informace 

1. 
Ordinace praktického 
lékaře pro dospělé 

MUDr. Věra Zdráhalová  
Těšetice 52, tel.: 585 954 301, Mobil: 606 775 577, 
Ordinační hodiny: Po, Út, St.: 7:30 – 12:00, Čt: 
13:00 – 17:00, Pá: 7:30 – 12:00 hod. 

2. 
Ordinace praktického 
lékaře pro děti a dorost 

MUDr. Tomáš Šoupal 

Komenského 314, Náměšť na Hané, tel.: 
585 952 319,e-mail: tomassoupal@tiscali.cz, 
Ordinační hodiny: Po., Pá.: 7:00 – 12:00, Út., St.: 
7:00 – 11:30, Čt: 7:00 – 9:00 hod. 

3. 
Samostatná ordinace 
praktického lékaře – 
stomatologa 

MUDr. Pavla Skřičková 
Těšetice 52, tel.: 585 954 291, Ordinační hodiny: 
Po: 7:00 – 16:00, Út: 7:00 – 17:00, St: 7:00 – 15.30, 
Čt: 7:00 – 15:00, Pá: 7:00 – 14:00 hod.  

4. Zařízení lékárenské péče Lékárna u Pöttingea 
Palackého 3, Olomouc, tel.: 585223782 Provozní 
doba: Po-Pá 7:30-18:00 hod. 

5. Zařízení lékárenské péče Lékárna FN Olomouc 
I.P.Pavlova 6, Olomouc, tel.585852511. Provozní 
doba: Po-Pá: 7:30-17:00 hod., So 8:00-12:00 hod. 

6. Zařízení lékárenské péče Lékárna Mgr. Pavel Kalman Kmochova 16 Olomouc, tel.: 585419785. Provozní 

Příspěvek 
zřizovatele; 

220920; 
14%

Příspěvek 
státu; 

1355420; 
86%

Mateřská škola

Příspěvek zřizovatele Příspěvek státu
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 Typ zařízení Jméno a příjmení Kontaktní informace 

doba: Po-Pá 7:30-17:00 hod. 

7. Zařízení lékárenské péče 
Lékarna Dr. Max, Globus 

Olomouc  

Pražská 248 / 39, 779 00 Olomouc – Řepčín, tel.: 
585 413 931, Provozní doba: Po – Pá: 08:00 – 20:00 
hod.  

Zdroj: vlastní zpracování 

Bezpečnost 
 
Bezpečnostní situace v obci nevybočuje z průměru. Obci jsou na standardní výši přestupky. Obec 
od 1.1.2016 využívá služeb přestupkové komise Statutárního města Olomouce. V obci není 
v současné době obecní policista, který by řešil případný vandalismus v obci a dohled nad obcí. 
V rámci prevence kriminality se obec snaží již od mladého věku občany podporovat ve sportování 
a vhodném trávení volného času. Největším problémem v obci Ústín je dopravní bezpečnost, 
která souvisí s dopravním zatížením na silnici 2. třídy. V obci existuje Sbor dobrovolných hasičů. 
JSDH Ústín (JPO V) řeší případné náhlé příhody. V případě neočekávané situace jsou hasiči 
svoláváni formou SMS. Občané jsou informování o nastalé situaci sirénou a také formou SMS.  

Kultura 
 
Obec Ústín se v písemných pramenech poprvé objevuje v roce 1078, kdy patřila světským 
feudálům. Premonstrátský klášter Hradisko zde měl v té době tři popluží, postupně však nabýval 
další majetek, až konečně v druhé polovině 14. století získal do svého vlastnictví celou ves. V 
držení premonstrátů zůstal Ústín až do roku 1784, kdy v důsledku josefínských reforem byl zrušen 
i samotný klášter. Ústín, stejné jako i ostatní vesnice z klášterního panství, připadl nejprve 
náboženskému fondu, posléze v roce 1827 jej koupil hrabě Saint-Genois a jeho vlastnictvím zůstal 
Ústín až do zrušení poddanství v roce 1848. 
 
Rozparcelování dvora prováděl baron Skal z Vídně. Všichni tehdejší zaměstnanci, kteří projevili 
zájem, dostali stavební parcelu a asi 3 ha pole. Tím vznikla osada u obce zvaná Skalov po výše 
jmenovaném baronovi. Název Ústín - Skalov byl zrušen až po 2. světové válce. Skalov měl 
samostatné číslování domů až do osmdesátých let minulého století. Obec byla rozdělena do třech 
panství pro poddané - část patřila klášteru Hradisko, část proboštství u sv. Mořice v Olomouci a 
třetí část pánům v Čechách pod Kosířem.  
Jak bylo v minulosti běžné, střádali věřící finanční prostředky, ze kterých stavěli kostely, kaple 
apod.  To je případ i kaple sv. Jana a Pavla v Ústíně. Kaple byla na návsi postavena v letech 1861 
až 1862. Následně se farníci složili a v roce 1886 do kaple zakoupili varhany od mistra K. 
Neussera. 
Přes nepřízeň c.k. úřadů si občané v roce 1889 postavili školu, aby nejmenší děti nemusely do 
obecné školy do Těšetic. V roce 1928 byla v obci vybudována kanalizace a vydlážděna silnice ze 
Skalova směrem do Těšetic. V roce 1946 občané opět investovali vlastní prostředky a postavili za 
ně pomník padlým obětem 1. a 2. světové války, který navrhl a sochu zhotovil akademický sochař 
Julius Pelikán. 
 
Naše obec v minulosti žila bohatým kulturním životem. Občané byli ochotní obětovat svůj čas na 
ochotnická představení, plesy apod. Bylo to dáno především tím, že obec měla štěstí na řídící 
učitele, kteří celou obec vedli ke kultuře. V 50. letech byla spolková činnost úplně paralyzována, 
protože občané v minulosti angažovaní ve spolcích byli existenčně postiženi. V 70. letech čas od 
času občané nějakou akci uspořádali. Po dezintegraci naší obce se snažíme dle možností o 
postupnou nápravu.  
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Aktivitu vyvíjelo neoficiální sdružení „Ústínská klika“, které pořádalo 1-2x ročně taneční zábavy a 
pro děti oslavu Dne dětí. V současnosti se o kulturní a sportovní vyžití za podpory obce stará 
„Hébem se“ zapsaný spolek, Sbor dobrovolných hasičů a Sdružení historického šermu SARRAS.  
 
 
 
KULTURNÍ PAMÁTKY V OBCI: 
 

 Historický kamenný most přes Stousku 

 Budova OÚ – dvorní trakt - arkádové náspí, Ústín 9 

 Hostinec Pod Žudrem (dříve Hospoda U labutě), Ústín 46 
 
KULTURNÍ PAMÁTKY V OBCI MÍSTNÍHO VÝZNAMU:  

 

 kaple sv. Jana a Pavla z r. 1861-2 na návsi 

 kaple sv. Floriána u silnice do Těšetic 

 socha sv. Jana Nepomuckého na návsi 

 sousoší Piety, kamenný kříž se sochami Panny Marie a sv. Jana Evangelisty, 2 kamenné 
kříže 

 Boží muka za obcí u silnice do Topolan  

 Arkádové náspí statku čp. 38 

 Pomník obětem 1. a 2. sv. války od akademického sochaře J Pelikána 
 

Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních a 
společenských akcí v obci i regionu. Podrobným přehledem spolků se zabývá kapitola 1.2.3 
Spolková, osvětová a informační činnost. Zde předkládáme přehled nejvýznamnějších akcí, 

které spolky a obec pořádají v průběhu kalendářního roku. 
 

 

 

 

Tabulka 32 Akce – kalendář (významné akce pořádané v obci)  

Datum Přehled významných akcí pořádaných v obci Pořádající 

Duben 

Nos s Andersenem  „Hébem se" o.s. 

Ústínské kolečko  „Hébem se" o.s. 

Pálení čarodějnic SDH 

Květen 
 

Svátek matek v MŠ Mateřská škola 

Svátek matek na OÚ Obec + „Hébem se" z.s. 

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen v honitbě MS Těšetice a 
na střelnici MS v Ústíně 

Myslivecké sdružení Těšetice 

Červen 

Noc kostelů Obec Ústín + dobrovolníci 

Dětský den + Historická lukostřelba pro všechny generace  
"Hébem se" o.s. + SHS 

SARRAS 
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Datum Přehled významných akcí pořádaných v obci Pořádající 

Duben 

Nos s Andersenem  „Hébem se" o.s. 

Ústínské kolečko  „Hébem se" o.s. 

Pálení čarodějnic SDH 

 

Zahradní slavnost v MŠ          Mateřská škola 

Září IV. ročník turnaje O pohár starostky obce v pétanque "Hébem se" o.s. 

 Rozloučení s prázdninami + turnaj ve fotbale  SDH Ústín 

Říjen   

Listopad   

Prosinec Adventní koncert Obec Ústín 

 Rozsvěcení vánočního stromečku  SDH Ústín  

Zdroj: vlastní zpracování  

Dostupnost kultury v okolí: 

Občané převážně dojíždí za kulturou spádově do Olomouce. Olomouc je městem kultury. 
Nalezneme zde sídlo Moravské filharmonie a Moravského divadla, které již oslavilo 80. výročí 
svého založení. Dalším známým divadlem je Divadlo hudby, které se věnuje alternativním 
projektům a jako intimní klubová scéna nabízí širokou škálu představení zaměřenou na různorodé 
publikum. Divadlo Tramtarie a Divadlo Konvikt doplňují olomouckou alternativní scénu a svým 
repertoárem přitahují hlavně mladé publikum. Divadlo Konvikt ve spolupráci s Moravským 
divadlem pravidelně pořádá na přelomu dubna a května úspěšný festival Divadelní Flora. Pro 
nejmenší je v Olomouci loutkové divadlo Kašpárkova říše. V Olomouci nalezneme nespočet 
galerií, muzeí (např. Arcidiecézní muzeum, Vlastivědné muzeum, atd.) a kin (Multikino Cinestar, 
Premiere Cinemas a Kino Metropol). 

Sály (pro divadlo), kina, výstavní prostory, koncertní prostory apod.:  

Multifunkční místnost (nevyhovující z prostorových důvodů, ale jiné nejsou k dispozici). 

Kulturní památky nehmotné: 

Obec Ústín nemá klasický folklor.  

 

Kulturní počiny v obci (v uplynulých letech a plánované):  

 Výročí založení SDH (v r. 2017 – 125 let) 

 Výročí vzniku obce (v r. 2018 – 940 let)  

Sport a volnočasové aktivity   
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V obci Ústín je možné sportovat na travnatém hřišti, které však již nevyhovuje současným 
požadavkům pro sportovní aktivity a vznikla potřeba jeho přebudování na multifunkční hřiště pro 
různé sporty jak volejbal, kopanou, házenou či tenis. Dále je v obci vybudováno dětské hřiště pro 
děti od 2 let.  
V obci je též plocha (vybudována jako kluziště) určená i pro další sporty jako je přehazovaná, 
badminton či pétanque. Tato plocha se nachází u lesoparku. V katastru obce Ústín provozuje 
Myslivecké sdružení Těšetice střelnici. S dětmi v obci pracuje zapsaný spolek „Hébem se“. Tento 
spolek pořádá cvičení maminek s dětmi, cvičení žen v pronajaté malé multifunkční místnosti na 
Obecním úřadě. Pořádá mnoho dalších aktivit a nejen pohybových, ale i kulturních.   
V současné době se plánuje další sportovní zázemí. Fit stezka Ústín, kde si občané obce Ústín, 
ale i občané okolních obcí mohou zacvičit na čerstvém vzduchu, byla otevřena 11. 6. 2016. 
 

Životní prostředí 

Stav životního prostředí 

V obci se nevyskytuje žádný závažnější jev, negativně ovlivňující životní prostředí.  
 
Půdní fond, kvalita půd, míra ohrožení erozí 
Zemědělská půda tvoří více než 93% rozlohy katastru obce, lesní pozemky se na katastru obce 
nacházejí na výměře méně než 0,5%, zbývající výměra připadá na nezemědělskou půdu 
(zastavěné plochy a komunikace). Ze zemědělské půdy je více než 97% orná, a cca 2,5% 
zahrady. 
Půdy jsou zde velmi kvalitní, nacházejí se zde půdy typu černozem černická.  
 
Kvalita ovzduší 

V obci neexistuje větší zdroj znečištění ovzduší. Problémem, zejména v chladnější polovině roku, 
je bodové znečištění nesprávným topením v lokálních v některých domácích topeništích (kotle, 
krby, kamna), a to zejména v období inverzního klimatu.  
Problémem pro ovzduší je místní znečištění průtahem frekventované silnice II/448 přes centrum 
obce (zejména prašnost a hluk z dopravy).  
 
Kvalita vody z lokálních zdrojů  
Poměrně hojné je v obci využívání lokálních zdrojů podzemní vody domácnostmi, jako doplněk 
vybudované kompletní vodovodní sítě, u části domácností též výlučné.  
Nejvýznamnější regionální tok – Blata, vytváří jihozápadní hranici katastru. Je významným 
biokoridorem a osou ekologické stability v krajině. Stav vody se významně zlepšil po vybudování 
kanalizací a ČOV v obcích na horním toku Šumice a Blaty (např. Náměšť na Hané, Loučany, 
Senice na Hané). Přesto je zde však stále mnoho obcí na horním toku, které odpadní vody nemají 
řešeny a vypouští do toků, což silně negativně ovlivňuje kvalitu tohoto významného krajinného 
prvku. 
Střední část katastru Ústína je odvodňována levostranným přítokem Blaty  - Stouska, která se 
před obcí stéká s Hněvotínským potokem. 
 
Na území katastru nezasahuje území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) 
Kvartér řeky Moravy, což je v současné době významný limitující prvek pro rozvoj obcí, tato oblast 
končí tokem blaty, což je přesně na hranici katastru v návaznosti na sousední obec Luběnice. 
 
Míra ohrožení hlukem 
Nejzávažnějším zdrojem hluku v obci je průtah silnice II. třídy č. 448 přes katastr obce i centrem 
obce samotné, komunikace spojující Olomouc s Konicí, která je značně frekventovaná, s vysokým 
podílem těžké dopravy. 
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V obci se nenacházejí žádné plochy nebo areály brownfields, či lokality s ekologickými zátěžemi, 
které by obec musela řešit. 
 
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce pozitivně 

- tok Blaty a Stousky jako významný ekologický koridor 
- obec se aktivně zapojuje do systému třídění odpadu 
- plynofikace v obci 
- rostoucí důraz na tvorbu a pravidelnou údržbu zeleně v obci 
- vyřešený odvod a čištění odpadních vod 
- pozemkové úpravy v extravilánu obce 
 
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce negativně 

- v obci je stále určité množství domácností se systémem vytápěný tuhými palivy 
- navýšení dopravní zátěže v obci, velké množství osobních vozidel a četný průjezd nákladních 
vozidel 
- obec je v intenzivně využívané, zemědělské kulturní krajině, s nízkým koeficientem ekologické 
stability. 
 

Ochrana životního prostředí 

 

Obec Ústín neleží na území žádného velkoplošného zvláště chráněného území. Nejbližším 
velkoplošným chráněným územím je CHKO Litovelské Pomoraví. Na katastru obce se nenachází 
žádné maloplošné zvláště chráněné území, ani nezasahuje do území přírodního parku. 
Vzhledem ke způsobu využívání krajiny na nejúrodnějších půdách, a zejména k prakticky absenci 
lesních ploch na katastru obce, je koeficient ekologické stability území obce velmi nízký. Proto i 
jednotlivé ojedinělé prvky krajinné zeleně mají velký význam. Nejvýznamnější takovýto prvek je 
porost doprovázející tok Stousky pod obcí. 
 
Rozvojové záměry obce tedy nejsou ve střetu s územní ochranou přírody. Obec také neeviduje 
žádné závažnější problémy obecné ochrany přírody na svém území.  
 
V obci nepůsobí žádná organizace, věnují se systematicky oblasti ochrany přírody.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správa obce 

Obecní úřad a kompetence obce 

Velikost úřadu, personální zajištění 
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Tabulka 33 Personální zajištění OÚ Ústín 

Zdroj: www.ustin.cz 

 
Vybavenost obce Ústín 
Tabulka 34 Vybavenost obce Ústín 

Zdroj: ČSÚ – karty obcí 

Organizace zřízené obci 
Obec Ústín je zřizovatelem mateřské školy, knihovny a JSDH určené k zásahu na území obce.  
 

Hospodaření a majetek obce 

Personální zajištění OÚ Ústín 

Orgán Počet osob/členů Funkce 

OÚ 3 starostka, místostarostka, účetní 

Zastupitelstvo 8 starostka, místostarostka, ostatní členové 

Finanční výbor 3 předseda, 2 členové 

Kontrolní výbor 3 předsedkyně, 2 členové 

Sociální výbor 3 předsedkyně, 2 členové 

Obecní zaměstnanci 2 technický pracovník, VPP 

Vybavenost obce  

Typ úřadu Obecní úřad 

Kód obce 552364 

Okres Olomouc 

SO ORP Olomouc 

SO POÚ Olomouc 

Finanční úřad Olomouc 

Stavební úřad Lutín 

Matrika Těšetice 

Kanalizace (ČOV) Kanalizace ANO odvod na ČOV Těšetice 

Veřejný vodovod ANO 

Plynofikace ANO 

Pošta NE 

Veřejná knihovna ANO 

Zdravotnické zařízení NE 

Lékárna NE 

Mateřská škola ANO 

Základní škola NE 

Dostupnost sídla kraje (km) 7,8 

Dostupnost sídla okresu (km) 7,8 
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S majetkem obce úzce souvisí finanční ukazatel celkové likvidity obce. Tedy jak je majetek obce 
schopný přeměnit se na peníze za sledované období. Likvidita obce je vyjádřena podílem 
oběžných aktiv ku krátkodobým závazkům. Míra likvidity v obci Ústín za rok 2015 je na hodnotě 
1,27. Vhodná míra je 1,5. Existuje však celá řada specifik, které likviditu narušují. Nejméně likvidní 
jsou budovy, nejvíce likvidní peníze. Ovšem volně ležící finanční prostředky nevytváří žádné 
výnosy.  
 
Rozpočet obce a jeho zhodnocení za 5 let (vyrovnaný/přebytkový/deficitní rozpočet) 

Saldo rozpočtu značí rozdíl mezi příjmy a výdaji obce. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek 
rozpočtu, zápornou schodek. Tabulku doplňuje graf č. 9, ze kterého lze jasně vypozorovat, že 
saldo rozpočtu obce Ústín v pětiletém horizontu kolísá.  
  
Tabulka 35 Saldo obce Ústín  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Celkem saldo 
(po konsol.) 

974 790 Kč 598 545 Kč -2 048 950 Kč 115 993 Kč -1 977 605 Kč 1 000 909 Kč 

Na obyvatele 2 565 Kč 1 551 Kč -5 110 Kč 289 Kč -4 932 Kč 2 441 Kč 

 
 

 
 

Graf 9 Vývoj salda obce Ústín po konsolidaci  

 
 
 

Nelze však přesně určit, zda přebytkový rozpočet je pozitivní a deficitní negativní. Více informací o 
zhodnocení rozpočtu obce můžeme získat z rozpočtové třídy financování.  
Strukturu obecních příjmů a výdajů uvádějí tabulky.  
 

 
Tabulka 36 Příjmová stránka obecního rozpočtu  

Rok Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transfery Kapitálové příjmy 

2010 3 231 tis. Kč 435 tis. Kč 244 tis. Kč 0 Kč 

2011 3 084 tis. Kč 467 tis. Kč 549 tis. Kč 58 tis. Kč 

2012 3 242 tis. Kč 418 tis. Kč 504 tis. Kč 0 Kč 

Celkem saldo (po
konsol.)

Na obyvatele
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2013 4 184 tis. Kč 420 tis. Kč 4 462 tis. Kč 0 Kč 

2014 4 388 tis. Kč 577 tis. Kč 1 742 tis. Kč 0 Kč 

 
Příjmová stránka obce je charakteristická největším podílem z daní, což je typické pro obecní 
rozpočty. Do daňových příjmů obecně patří svěřené, či sdílené daně a místní, správní a ostatní 
poplatky. Z tabulky je zřejmé, že výše daňových příjmů v letech roste, což je pozitivní skutečnost 
pro obec Ústín. 
 
Tabulka 37 Výdajová stránka obecního rozpočtu  

Rok 
Průmyslová a 

ostatní odvětví 
hospodářství 

Bezpečnost státu 
a právní ochrana 

Služby pro 
obyvatelstvo 

Všeobecná 
veřejná správa a 

služby 

Zemědělství, 
lesní 

hospodářství a 
rybářství 

2010 625 tis. Kč 83 tis. Kč 1 228 tis. Kč 991 tis. Kč 8 tis. Kč 

2011 291 tis. Kč 176 tis. Kč 2 096 tis. Kč 997 tis. Kč 0 Kč 

2012 438 tis. Kč 91 tis. Kč 2 319 tis. Kč 3 357 tis. Kč 8 tis. Kč 

2013 403 tis. Kč 75 tis. Kč 6 443 tis. Kč 2 016 tis. Kč 11 tis. Kč 

2014 1 920 tis. Kč 72 tis. Kč 3 839 tis. Kč 2 849 tis. Kč 0 Kč 

 

Výdajová stránka obecního rozpočtu je charakteristická nejvyššími výdaji na služby pro 
obyvatelstvo, což je typická skutečnost pro obecní rozpočty. Další velkou část obecních výdajů 
tvoří výdaje na všeobecnou veřejnou správu a služby. Výkyv je zaznamenán v roce 2013, kdy 
výdaje na služby pro obyvatelstvo činily 6 443 tis. Kč. Jinak je výdajová stránka rozpočtu obce 
relativně stabilní.  
Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech 
Nenárokové dotace jsou dotace, o které se obec musí sama ucházet a dle splnění různých kritérií 
jsou obci přiděleny finanční prostředky. Nenárokové dotace jsou účelově zaměřeny. Tabulka č. 51 
udává získané nenárokové dotace v posledních 5 letech.  
 
Tabulka 38 Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech   

Rok Poskytovatel Účel Dotace (v tis. Kč) 

2010 KÚOK Inform. panely pro měření rychlosti vozidel 60 

2011 MMR ČR Oprava kaple Sv. Jana a Pavla 395 

2012 KÚOK Rekonstrukce veřejného osvětlení 350 

2013 SZIF Úprava VP na lesopark s kluzištěm 297 

 SZIF Obnova OÚ 1762 

 MMR ČR B.j.4PB – VB Ústín (soc.byty) 2200 

2014 KÚOK Cyklostezka 700 

 SFŽP ČR Studie proveditelnosti revitalizace Blaty a Stousky 18 

 ERDF Studie proveditelnosti revitalizace Blaty a Stousky 312 

 KÚOK Vesnice roku – Zlatá cihla 50 

2015 KÚOK Oprava chodníků a park.stání 300 

 SFDI Cyklostezka 2763 

 MMR ČR Dětské hřiště 325 

 MMR ČR Oprava varhan a el.instal.v kapli sv.Jana a Pavla (část) 34 

Zdroj: vlastní zpracování  

Finanční majetek obce: 
Obec vlastní 28.000 ks podílových listů fondu ČSOB bohatství. 
 
Přehled nejdůležitějších budov ve správě obce a jejich stav (nemovitý majetek obce, jeho 
stav a způsob využívání) 
 



44 
 

Tabulka uvádí přehled nejdůležitějších nemovitostí v majetku obce Ústín.  
 
Tabulka 39 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku obce 

Název objektu 
(nemovitosti) 

Stav * 
Potřebná opatření a investice ke zlepšení 

stavu 

Hasičská zbrojnice nedostačující 

Kompletní rekonstrukce (změna dispozice, 
odvlhčení zdiva a podlahy, výměna oken, 
dveří, rozšíření sociálního zařízení, příp. 
využití podkroví) 

Dům č. 9  vynikající Po rekonstrukci 

Dům č. 8 nedostačující  
Před kompletní rekonstrukcí - vytvoření 
sociálních bytů, kulturního domu, moštárny 
a úprava zahrady a dvora) 

Kaplička vynikající Po rekonstrukci 

Mateřská škola nedostačující 
Připraven projekt na rozšíření a rekonstrukci 
(energeticky úsporná opatření, kompletní 
vznik nové ho oddělení vč. zázemí) 

Mosty Havarijní 
Plánujeme rekonstrukci v rámci 
pozemkových úprav 

Zdroj: Vlastní šetření  
*popis výběrem jedné varianty: vynikající, velmi dobrý, uspokojivý, nedostačující, havarijní stav 

 

Vlastnictví obecních pozemků (lesy, pole, pozemky k zastavění): 

Obec vlastní cca 2 ha lesa a 17, 25 ha pole na svém katastru, 1,68 h pole na katastrálním území 
Vojnic. Pozemky k zastavění jsou pouze ve vlastnictví soukromém   
 
Technické a technologické vybavení (tech. služby, apod.): 

Obec vlastní drobné technické vybavení k tradičnímu obstarávání obce. Jedná se o plovoucí 
čerpadlo, motorovou pilu, minitraktor - unimax, sekačku, křovinořez, výsuvný pojízdný žebřík. 
Většina vybavení je v zastaralém stavu, stáří 10 let, existuje potřeba výměny.  
 
Personál 
K dispozici technický pracovník a pracovnice na VPP.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 Sociální oblast 

Komunitní plánování sociálních služeb v obci Ústín 

Samotné ORP Olomouc, jehož je obec Ústín součástí, je zapojeno do komunitního plánování 
služeb, které probíhá ve statutárním městě Olomouci.  
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Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, která na úrovni obcí nebo krajů umožňuje 

plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům a potřebám jednotlivých občanů. 

Jedná se o otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti 

sociálních služeb. Metoda, při níž plánujeme rozvoj služeb na daném území pro určité skupiny 

znevýhodněných osob v určitém čase. Plánování probíhá ve třech rovinách – triády: 

 Zadavatelé – služby platí, zřizují, zadávají, organizují 

 Poskytovatelé – služby provozují, prodávají, uskutečňují, dodávají, poskytují 

 Uživatelé – služby potřebují, užívají, hodnotí 

 Veřejnost – potencionální uživatelé 

Triáda je principem řízení procesu komunitního plánování, všechny strany jsou zapojeny a je 

uplatňován princip partnerství, protože každý ze zástupců triády vstupuje do plánování s rozdílnou 

motivací. 

Cílem komunitního plánování soc. služeb je posilovat sociální soudržnost komunity a podporovat 

sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců a skupin. 

Výsledkem komunitního plánování je vytvořený systém sociálních služeb na místní úrovni, který 

odpovídá zjištěným potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky 

vynaložené na služby jsou efektivně využity. 

1.2.1 Strategické dokumenty 

Statutární město Olomouc využívá metodu komunitního plánování již od roku 2005 a od té doby 

byly zpracovány již 3 komunitní plány. 
 
Návrh 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období let 2016 – 2019 je 
výsledkem několikaměsíční intenzivní práce pracovních skupin komunitního plánování sociálních 
služeb v Olomouci, na jeho tvorbě se podílelo více než sto odborníků z řad poskytovatelů a 
uživatelů sociálních služeb, veřejnosti a zástupců statutárního města Olomouce. Komunitní plán 
tak představuje aktuální nabídku v oblasti sociálních služeb jak pro seniory a zdravotně postižené, 
tak pro děti, mládež a rodinu, pro etnické menšiny, osoby v přechodné krizi a osoby ohrožené 
návykovým chováním. 
 
Aktuální informace týkající se komunitního plánování sociálních služeb lze nalézt na internetových 
stránkách www.kpss.olomouc.eu  
 

1.2.2 Dosavadní vývoj 
 
V samotné obci Ústín se zařízení se sociálními službami nenachází, obyvatelé však mohou 

využívat sociálních služeb okolních obcí. Charita Těšetice je zajišťovatelem soc. služeb 

v sousední obci (ošetřovatelská a pečovatelská služba). 

 

 
Poskytovatelé sociálních služeb v Regionu HANÁ 
 
Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Regionu HANÁ 

 Organizace Forma Název zařízení 
Poskytované sociální 

služby 

http://www.kpss.olomouc.eu/
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1. 
Dům seniorů František –

Náměšť na Hané, p.o. 
p.o. 

kraje 
Dům seniorů František –

Náměšť na Hané, p.o. 
Domov pro seniory 

2. 
Domov důchodců Jesenec, 

p.o. 
p.o. 

kraje 
Domov důchodců 

Jesenec, p.o. 
Domov pro seniory 

3. 
Domov pro seniory Kostelec 

na Hané, p.o. 
p.o. 
obce 

Domov pro seniory 
Kostelec na Hané, p.o. 

Domov pro seniory 

4. 
Domov pro seniory 

Ludmírov 

p.o.    obce 
obce 

 
 

?? 

Domov pro seniory 
Ludmírov 

Domov pro seniory 

5. 
Domov se zvláštním 

režimem Bílsko 
o.p.s.. 
kraje 

Domov se zvláštním 
režimem Bílsko 

 

Domov se zvláštním 
režimem 

6. Charita Konice 
církevní 

organizace 

Dům pokojného stáří 
Bohuslavice a Konice 

Domov pro seniory 
 

Charitní pečovatelská 
služba 

Pečovatelská služba 

7. Pomadol Olomouc s.r.o. Pomadol Olomouc Pečovatelská služba 

8. Trilobit o.p.s. 

o.p.s. 
zřizovatelem obec 

Čelechovice na 
Hané 

Trilobit o.p.s. Chráněné bydlení 

9. 

 Obec Čechy pod Kosířem 
(zřizovatel a provozovatel), 

Charita Konice (poskytovatel 
soc. služeb) 

církevní 
organizace 

Dům pokojného stáří 
s pečovatelskou službou 

Čechy pod Kosířem 

Pečovatelská a 
ošetřovatelská služba 

10. 
Charita Olomouc, středisko 

Těšetice 
církevní 

organizace 
Charitní pečovatelská 

služba 
Pečovatelská služba 

Zdroj: Vlastní zpracování, internetové stránky obcí 

 
9 subjektů poskytuje v RH celkem 10 registrovaných sociálních služeb. 
 
 
 
 

1.2.3 Analýza regionu z hlediska potřeb a problémů v oblasti sociálního začlenění 

1.2.3.1 Informace o životním stylu 

V obci fungují následující spolky: 
 
SHŠ Sarras, z.s. - kulturně-sportovní akce s šermířskou tematikou 
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SDH Ústín - požární bezpečnost v obci, kulturní akce 
„Hébem se“, z.s. - sportovní aktivity pro všechny věkové kategorie 
 

Knihovna 

 

Restaurační zařízení v obci bohužel nejsou, lze využít zařízení v blízkém okolí: 

 restaurace na Záložně – Náměšť na Hané, teplá i studená kuchyně. K dispozici je 
salonek, parkoviště.  

 Zámecká restaurace – Náměšť na Hané, teplá i studená kuchyně, k dispozici je parkoviště 
a v letních měsících venkovní zahrádka. 

 Antonio Ristorante – Náměšť na Hané, pizzerie spolu s teplou i studenou kuchyní. 
K dispozici je parkoviště a zahrádka, která je v provozu v letních měsících.  

 restaurace u Čarodějnice – 3 km, Ludéřov, teplá a studená kuchyně, kapacita 60 míst, 
v letních měsících k dispozici krytá terasa. Možnost pořádní rodinných oslav, svateb, 
třídních srazů atd.  

 hostinec Lhota pod Kosířem – 7 km, nekuřácká, příjemná venkovská hospůdka 
s vlastním minipivovarem v zalesněném svahu kopce Velkého Kosíře s venkovním 
posezením.  

 restaurace ve Mléně – 2 km, Loučany. Restaurace s prostornou zahrádkou. Kapacita je 70 
míst v restauraci a 100 míst zahrádka. Teplá i studená kuchyně, možnost pořádání 
společenských akcí (svatby, rodinné oslavy, atd.). 

 hostinec Loučany – 1,5 km, Loučany. Nabízí teplou i studenou kuchyni, kapacita 
restaurace je 50 míst. K dispozici je salonek pro pořádání nejrůznějších společenských 
akcí.   

 hostinec Na Nové – 4 km, Drahanovice, teplá a studená kuchyně, salonek, zahradní 
restaurace. Možnost uspořádání rodinných oslav, svateb, večírků, promocí, třídních srazů 
atd. Kapacita restaurace je až 50 míst, salonek 20 míst, zahradní restaurace 60 míst.  

1.2.3.2 Jak fungují sousedské vztahy 

Sousedské vztahy fungují bezproblémově. V případě různých situací, ve kterých si obyvatelé obce 

žádají podporu při řešení nebo hledání možného způsobu řešení konkrétní situace, se s důvěrou 

obracejí na zástupce samosprávy.  

1.2.3.3 Jaké skupiny v komunitě existují 

Rodiče s dětmi, matky samoživitelky, osamělé starší ženy se zdravotním znevýhodněním, mládež 

a další. 

1.2.3.4 Kde se skupiny setkávají 

Spolky se sídlem a působností na území obce jsou pořadateli kulturních a společenských akcí 

v obci. V Ústíně bude pro setkávání využito Komunitní centrum Ústín.  

 

1.2.3.5 Historie lokality a komunity 

V obci není žádná vyloučená lokalita. 

 

1.2.4 Identifikace cílové skupiny 
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1.2.4.1 Dle potřeb a problémů 

Komunitní centrum se zaměřuje na tyto cílové skupiny: 

- osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

- osoby se zdravotním postižením 

- osoby pečující o malé děti 

- osoby opouštějící institucionální zařízení 

- osoby pečující o jiné závislé osoby 

Podrobnosti k využití KC a plánovaným aktivitám viz další kapitoly. 

 

1.2.4.2 Analýza konkurence 

V obci fungují následující spolky: 
 

SHŠ Sarras, z.s. - kulturně-sportovní akce s šermířskou tematikou 
SDH Ústín - požární bezpečnost v obci, kulturní akce 
„Hébem se“, z.s. - sportovní aktivity pro všechny věkové kategorie 

 

Knihovna 
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2. ANALÝZA POTŘEB SPOLEČENSTVÍ 

SWOT analýza 

SWOT analýza je souhrnným zhodnocením silných a slabých stránek, příležitostí a rizik 

daného území – v našem případě Ústína - vzhledem k cílům projektu Komunitní centra 

v Regionu Haná. Níže uvedená SWOT analýza je zpracována na základě dosavadních 

zkušeností místního koordinátora pro cílovou skupinu a na základě dostupných údajů. 

Analýza je výchozím krokem pro usměrnění budoucího vývoje a fungování komunitního 

centra v Ústíně – jak zachovat a posílit silné stránky, jak odstraňovat a eliminovat slabé 

stránky, které budoucí příležitosti lze využít pro další rozvoj společenství a komunitního 

centra a jak a jakými prostředky čelit očekávaným ohrožením dalšího rozvoje společenství 

a komunitního centra v Ústíně. 

SWOT ANALÝZA  

 Přednosti Nedostatky 

V
n

it
řn

í p
ro

st
ře

d
í  

–
 in

te
rn

í a
n

al
ýz

a 

Silné stránky (S) 

faktory, kterými je nositel projektu            

schopen podpořit jeho úspěšnou realizaci 

- nové velké víceúčelové prostory KC 

- dobré mezilidské vztahy 

- spolková činnost 

- venkovní prostory KC  

 

Slabé stránky (W) 

faktory, kterými nositel projektu                     

může ohrozit jeho úspěšnou realizaci 

- nedostatečná osvěta a propagace KC 

- plánování akcí s malým časovým 

předstihem 

- bezbariérovost 

V
n

ěj
ší

 p
ro

st
ře

d
í  

- 
ex

te
rn

í a
n

al
ýz

a
 

Příležitosti (O) 

vnější podmínky, které mohou                     

realizaci projektu podpořit 

 

- nalézání nových společných témat 

-  propojení občanů napříč věkovými 

skupinami 

- sdělování zkušeností pro ostatní 

- setkávání na bázi komunity 

- sdílení těžkostí 

- výměna znalostí a zkušeností 

- společně a vzájemně se učit nové věci 

- propojování života občanů dané obce 

s občany okolních obcí 

 

Hrozby (T) 

vnější podmínky, které mohou                   

realizaci projektu zmařit 

 

- postoj občanů k národnostním 

menšinám, k obyvatelům sociálních 

bytů 

- počáteční zvědavost a nadšení 

může následně ochabnout 

- nedostatek informací 

- nižší motivace k řešení vlastního 

problému u sociálně vyloučených 

osob 

- nedůvěra 
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Pokud jde o zjištěné slabé stránky a hrozby, z analýzy vyplývá, že se v Ústíně lze setkat i se 

slabým povědomím mezi lidmi, co to je komunitní centrum nebo s nezájmem lidí o dění v obci.            

U některých lidí se stále vyskytují odmítavé postoje nebo předsudky vůči aktivitám zaměřeným           

k sociálnímu začleňování nebo vůči lidem sociálně ohroženým. U části obyvatel spadajících mezi 

sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby se může jednat také o nižší 

motivaci k řešení vlastního problému. 

 

Tyto slabé stránky a případné hrozby lze postupně zlepšovat jednak vhodnou osvětou o cílech 

komunitního centra a jednak dobře zvolenými aktivitami komunitního centra, které dokáží zapojit 

nebo vtáhnout místní obyvatele do dění a to především z řad cílových skupin. Nově vybudované 

komunitní centrum v Ústíně k tomu poskytuje skvělé příležitosti. 

 

Obec Ústín má velkou přednost v dostupnosti měst Olomouce, Prostějova a Litovle, což znamená, 

že lidé mají blíže k pracovním příležitostem, ke vzdělání, ke specializované zdravotní péči, ke 

kultuře a dalším možnostem, což přispívá k jejich možnostem výběru a spokojenosti. 

Na základě vytvořené SWOT analýzy jsou definovány priority, které by měly vést k podpoře 

dobrého fungování komunitního centra: 

- podpora sounáležitosti v obci a zapojení veřejnosti a cílových skupin do dění 

v komunitním centru prostřednictvím vhodně navržených aktivit komunitního 

centra 

- vhodná osvěta zaměřená na vysvětlení cílů komunitního centra  

 

Anketa - pro návrh náplně a činností v komunitním centru (KC) v Ústíně 

Již před vytvořením projektu Komunitní centra v Regionu Haná byla ze strany Regionu HANÁ z.s. 

ověřována potřebnost a předběžné zaměření činností v jednotlivých komunitních centrech formou 

ankety a dotazníků (viz přílohy projektu). V úvodní fázi realizace projektu Komunitní centra 

v Regionu Haná bylo třeba zjistit na základě šetření a formou ankety v místě působení 

komunitního centra a především mezi cílovou skupinou, jaké konkrétní aktivity by obyvatelé a 

především cílová skupina v komunitním centru potřebovala a chtěla.  

Zvolenou průzkumnou metodou byl kvantitativní průzkum. Použitým nástrojem pro sběr dat 

byla anketa. Struktura výběru byla předem daná. Výběr respondentů – občané Ústína. Minimální 

počet respondentů pro oslovení byl 50. Anketa obsahovala 16 otázek. Většina otázek byla 

uzavřená, polootevřené otázky – s možností doplnění – byly čtyři, sedm otázek mělo více 

možností výběru. Otázky, u kterých bylo možné označit více odpovědí, byly označeny a na tuto 
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skutečnost volby více odpovědí u označených otázek byli respondenti v úvodu ankety upozorněni. 

Otázky, kde bylo možné zvolit více možností odpovědí, jsou označeny i v souhrnu níže. 

Respondenti mohli doplnit vlastní návrhy, které mohly daný průzkum obohatit. Celé znění ankety - 

viz příloha této analýzy. 

Příprava ankety a distribuce mezi občany byla provedena realizačním týmem projektu s pomocí 

obce Ústín a jeho starostky. Obyvatelé a cílová skupina byli prostřednictvím webových stránek 

obce a prostřednictvím letáku informujícího o komunitním centru a o cílech ankety informováni o 

možnosti vyplnit anketu zaměřenou na náplň komunitního centra skrze elektronický formulář. 

Anketa v obci Ústín probíhala v období od 10. 10. 2019 do 15. 11. 2019. 

Anketa byla dostupná přes aktivní elektronický odkaz na anonymní elektronický formulář (na 

webových stránkách obce www.ustin.cz ). V tištěné podobě byly formuláře dostupné na OÚ obce 

Ústín. O tom, kde je anketa dostupná a jaký je její účel byli občané informováni také pomocí SMS.  

Informace k anketě byly zveřejněny na webu obce Ústín. 

Sběr papírových anket byl prováděn přímo na obecním úřadě. Sběrná schránka byla umístěna ve 

vstupním vestibulu úřadu obce a byla označena textem Komunitní centrum a logy ESF a MPSV. 

Počty odpovědí některé grafy nepřevedly na procenta. Proto byly tyto výsledky dle počtu odpovědí 

přepočteny manuálně a v textu níže jsou již uvedena procenta odpovědí. 

Celkový počet navrácených anket v obci Ústín je 54. 

Po ukončení anketního šetření byly odpovědi z papírově vyplněných anket doplněny do google 

formuláře a následně byly výsledky ankety generovány prostřednictvím grafů a tabulek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ustin.cz/
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Otázky ankety a shrnutí výsledků  

 
1. 

 

 

 

Téměř 85 % respondentů má trvalé bydliště v Ústíně. 

 

 

2.  
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(Možno zvolit více odpovědí.) 

Sociální status: 

- Nejvíce zastoupená skupina respondentů uvedla sociální status zaměstnaný 46,3 %, dále  

starobní důchodce 25,9 %,podnikající s 14,8 % a osoby pečující o malé děti 9,3 %. 

 

 

3.  

 

 

 

V anketě odpovídaly především ženy – téměř 69  % 
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4. 

 

 

 

 

 Do ankety se zapojilo více než 46 % osob ve věku 30-49 let, skoro 26 % ve věku 50-64 let, 

necelých 19 % ve věku 65 let a více a pouze 9,3 % osob ve věku 15-29 let. 

 

5.  

 

 

 

 

Téměř 83 % respondentů se domnívá, že společné aktivity zlepší vztahy v obci.  
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6.  

 

 

 

 

A téměř 73 % osob má zájem se do společných aktivit zapojit. 

 

7.  
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(Možno zvolit více odpovědí.) 

37 % respondentů uvedlo, že se podíleli na kulturních a sportovních aktivitách v obci, 32 % na  

péči o zeleň a 20 % je aktivních v dobrovolnictví a spolkové činnosti. 

 

8.  

 

 

 

 

Zájem o nové informace má téměř 97 % respondentů. 

Dále v otázce číslo 16. je pak patrné, z jakých zdrojů lidé nejčastěji informace čerpají. Informace 

lidé v obci čerpají nejvíce z webových stránek – 56,6 %, z obecních novin – 47,2 % a sociálních 

sítí – 34 %. 
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9.  

 

 

 

 

Zájem o společnou vizi s ostatními občany má 63 % respondentů, skoro 12 % respondentů to 

nepovažuje za důležité. 

 

10.  

 

 

 

 

Téměř 68 % respondentů je ochotno pomoci jiným občanům 
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11.  

 

 

 

 

7,5 % obyvatel zná někoho, kdo by dle subjektivního posouzení pomoc potřeboval. 

 

 

 

 

 



59 
 

12. Návrhy náplně – PRIMÁRNÍ AKTIVITY: 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

 

 

 

 

 

 

Respondenti by uvítali právní poradenství v oblasti rodinného (35 %) a občanského (52 %) práva. 

 

 

 

 

 

 

 

Dluhové poradenství především týkající se posílení finanční gramotnosti oslovilo téměř 41 % 

dotázaných. Témata věnující se rozumnému zadlužování, prevenci předlužování a hospodaření 

domácností uvedlo 13 - 42  % respondentů.
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Sociální poradenství ve spektru příspěvků na péči, na bydlení, na kompenzační pomůcky a dávky 

MOP zajímá 14 - 41 % respondentů. Dávky a příspěvky pro osoby pečující o děti do 7 let označilo 

14,8 % oslovených. 
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Poradenství v nezaměstnanosti a různé oblasti podpory v této problematice uvedlo 20 - 43 % 

respondentů. 
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Programy a aktivity na podporu rodiny označilo jako primární aktivitu nejvíce respondentů, více 

než 67 %. 

O motivační programy zaměřené na sociální začlenění a prevenci sociálního vyloučení má zájem 

34,9 % dotázaných. 

Necelých 26 % respondentů má zájem o programy pro osoby ohrožené závislostmi. 

O aktivity zaměřené na prevenci ztráty bydlení projevilo zájem 30,2 % respondentů 

Aktivity pro boj s diskriminací zaujalo 23,3 %. 
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13. Návrhy náplně – DOPLŇKOVÉ AKTIVITY: 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

O doplňkové aktivity projevilo zájem nejvíce respondentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní a multikulturní aktivity 76 %, aktivity pro životní prostředí 62 %, výchovně/vzdělávací 

aktivity 38 %, dobrovolnictví 48 % 

 

 

 

 

 

 



64 
 

14. Aktivity pořádané spolky nebo nové návrhy: 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejzajímavější jsou pro respondenty společenské události, které uvedlo 60 % dotázaných. 

O kreativní tvorbu a aktivity podporující zdravé tělo a mysl má zájem 50 % respondentů. 
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Kulinářské či sportovní soutěže zajímají cca 47 % respondentů. 

 

15.  

 

 

 

 

 

 

 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

Představa o tom, co by mohlo KC přinést obci je následující: 

Téměř 52 % dotázaných očekává zvýšení kontaktu se spoluobčany. 

Asi 48 % očekává nabídku společných aktivit a stmelení občanů. 
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16.  

 

 

 

 

 

 

 

(Možno zvolit více odpovědí.) 

Informace lidé v obci čerpají nejvíce z webových stránek – 56,6 %, z obecních novin – 47,2 % a 

sociálních sítí – 34 %. 
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Výsledky ankety –  výstupy 

Téměř 83 % respondentů se domnívá, že společné aktivity v obci zlepší vztahy. Skoro 73 % je 

ochotno se do aktivit zapojit. Dle výsledků ankety se dá předpokládat, že polovina respondentů se 

již dříve zapojovala do aktivit v obci. 

Necelých 63 % považuje společný cíl s ostatními za důležitý. 

Téměř 68 % respondentů je ochotno pomoci ostatním a více než 7,5 % zná někoho, kdo dle 

subjektivního posouzení pomoc potřebuje. 

Polovina respondentů by uvítala právní poradenství. U nabídky finanční gramotnosti je to 41 % 

dotázaných. 

Poradenství týkající se žádostí o příspěvky, tzv. sociální dávky zaujalo maximálně 41 % 

dotázaných. 

Poradenství v nezaměstnanosti oslovilo v průměru podobných 43 %. 

67 % dotázaných oslovila nabídka aktivit na podporu rodiny. 

O programy prevence sociálního vyloučení má zájem 35 % a o programy související, programy 

pro osoby ohrožené závislostmi má zájem 26 %. 

Kulturní aktivity jsou pro obyvatele Ústína nejzajímavější, označilo je 76 % respondentů. 

Také aktivity a programy věnující se životnímu prostředí se těší velkému zájmu, zájem o tyto 

činnosti má více než 62 % dotázaných. 

38 % je pro výchovně-vzdělávací aktivity. 

Dobrovolnictví se věnuje nebo je ochotno se věnovat 48 % respondentů. 

Stejně tak se ukázalo, že i v aktivitách pořádaných spolky a sdruženími je pro občany 

nejdůležitější společenská aktivita. Dále se potvrdilo, že občané mají zájem se setkávat při 

kreativních činnostech a aktivitách věnujících se zdraví fyzickému i duševnímu. 

Z ankety vyšlo dále najevo, že mají lidé zájem o sportovní i kulinářské aktivity a soutěže. 

Občané očekávají, že aktivity centra přinesou více kontaktu se spoluobčany a prostor pro 

setkávání. 
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Jednání se zástupci obce, místních spolků a zástupci cílových skupin 

Vedení obce nové komunitní centrum velmi podporuje a dobře zaštiťuje, pomáhá 

zajišťovat osvětu a podílí se na přípravě akcí v komunitním centru.  

Mezi prvními spolupracujícími a oslovenými zástupci cílových skupin jsou rodiny s dětmi.  

Spolková činnost v obci je velmi rozmanitá, zástupci spolků rovněž podporují vznik 

komunitního centra, které nabídne prostor pro jejich aktivní činnost a nabídne také 

možnost zapojení jejich členů do činnosti KC. Očekáváme vzájemné propojení činnosti 

spolků, jejich členů a ostatních obyvatel obce, umožníme seberealizaci jednotlivých osob 

formou zapojení se do příprav programů v podobě využití vlastních schopností a znalostí a 

přispět tak k naplňování cílů projektu. 

 

Stručné zhodnocení situace místního koordinátora pro cílovou skupinu na základě 
poznatků a zkušeností ve stávajícím společenství 

Při šíření ankety s cílem zjistit požadované činnosti v komunitním centrum byli rovněž 

osloveni zástupci z cílových skupin, které dle předpokladu budou komunitní centrum 

využívat - rodiče s dětmi, matky samoživitelky, osamělé starší ženy se zdravotním 

znevýhodněním, mládež a další.  

Také při prvních akcích komunitního centra ( Mezigenerační setkání občanů u příležitosti 

oslav 30. výročí sametové revoluce, Rozsvěcování vánočního stromu s mikulášskou 

nadílkou pro rodiny s dětmi ) byl projeven vřelý zájem o dění v komunitním centru ze 

strany uvedených cílových skupin.  

Jedním z požadovaných témat jsou také aktivity zaměřené na využití volného času dětí a 

mládeže. KC bude utvářet volnočasové programy, které budou plnit funkci relaxační, 

regenerační, výchovně a sociálně preventivní. Zaměří se na kvalitní realizaci zájmů a 

potřeb dítěte a mladého člověka prostřednictvím aktivit ve volném čase, které patří do 

oblasti sociálního učení. KC se zaměří na zájmovou činnost, která bude zahrnovat aktivity 

z oblasti techniky, kreativity, přírodních věd, výtvarného a hudebního umění a další 

výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež.  

Z prvních měsíců realizace projektu máme zatím zkušenost a prvotní dojem, že lidé budou 

centru otevření a velká část místních obyvatel se ráda zapojí do připravovaných programů. 

Z ankety vyplynul zájem o nabídku aktivit na podporu rodin. Věříme, že se nám podaří 

tento zájem i dobře naplnit. 

Velký zájem byl projeven o kulturní aktivity. Kulturní aktivity realizují v obci místní spolky a 

ve velké míře i obec Ústín. Zkušenosti s pořádáním kulturních aktivit /se zaměřením na 

rodiny s dětmi/ má rovněž zdejší mateřská škola. 
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Kulturní aktivity budou zaujímat nemalou měrou náplň činnosti KC. Dochází zde 

k setkávání obyvatel a všech cílových skupin, což přispívá k socializaci a začlenění 

zástupců cílových skupin s ostatními obyvateli obce.  
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST – VYHODNOCENÍ A NÁVRH VHODNÉ NÁPLNĚ 
KOMUNITNÍHO CENTRA 

Z provedené ankety v Ústíně a průzkumu místního koordinátora a sociálního pracovníka projektu 

mezi cílovými skupinami a zjištěných možností a potřeb místního společenství pomohly při návrhu 

zaměření a činností komunitního centra. 

Místní koordinátor společně s vedením obce Ústín si provedli před zahájením projektu šetření 

potřeb občanů obce a členů cílových skupin. Informace získávali při osobních setkáních, pomocí 

dotazníku vyplněného předsedy spolků a vůdčími osobnostmi neformálních skupin. Dalším 

zdrojem byly informace získané od občanů z anketa pro občany obce. Při přípravě projektu bylo 

vytipováno několik osob, které budou v projektu zastupovat zájmy několika cílových skupin.  

Většina z nich je aktivní již nyní, ale objevilo se několik nových tváří, které budou při realizaci 

projektu spolupracovat. Začalo se tvořit jádro aktivních občanů, kteří přichází s novými nápady,  

budou komunikovat se členy komunity a současně budou v kontaktu s místním koordinátorem. 

V anketě mezi lidmi a cílovou skupinou v Ústíně provedené na podzim 2019 v rámci projektu se 

63 % oslovených vyjádřilo, že má zájem zapojit se do společných aktivit, průměrně 30 % z nich 

se do společných aktivit zapojilo. Zájem o společnou vizi má 63 % respondentů a 68 % 

dotázaných je ochotno pomoci občanům. 

Jádro aktivních občanů bude v kontaktu se členy komunity. bude od nich sbírat podněty ke 

komunitní práci a za pomoci komunitního pracovníka se bude vzdělávat a následně bude 

ovlivňovat kvalitu komunitní spolupráce svým příkladem. 

Za pomoci komunitního a sociálního pracovníka bude možné řešit problémy, které se vyskytnou 

v komunitě, ale případně i mimo ni. Místní komunitní pracovník bude napomáhat vedení obce 

s zapojením občanů do spolkového života současně bude zajišťovat propojení sociálního a 

společného komunitního pracovníka  s členy cílových skupin společenství. Sociální pracovník by 

měl komunitě pomáhat znalostmi sociální problematiky v tíživých situacích, ale i při konfliktech 

nebo potížích v sociální oblasti, se kterými si nebudou vědět rady. Od sociálního pracovníka 

očekáváme poskytování základního sociální poradenství. Pokud bude třeba doporučí pomoc 

odborných instituce. 

Aktivity komunitního centra budou řízeny požadavky a potřebami komunity vychází a 
budou vycházet z rozhodnutí členů komunity a z jejich potřeb. Prvotní informace poskytl 
anketní dotazník zpracovaný před začátkem komunitní práce. 

Dotazníkové šetření ukázalo, že komunita má zájem o řešení dluhového poradenství, 

poradenství v oblasti rodinného (35 %) a občanského (52 %) práva. Dluhové poradenství týkající 

se posílení finanční gramotnosti by dle ankety ocenilo 41% dotázaných. Sociální poradenství ve 

spektru příspěvků na péči, na bydlení, na kompenzační pomůcky a dávky MOP (mimořádné 

okamžité pomoci) zajímá 14 – 41 % respondentů. O motivační programy zaměřené na sociální 

začlenění a prevenci sociálního vyloučení má zájem 34,9 % dotázaných. Necelých 26 % 

respondentů má zájem o programy pro osoby ohrožené závislostmi. 

Rovněž z dotazníku pro starosty obcí a pro spolky zapojené do projektu byl již před realizací 

projektu označena jako nejžádanější primární aktivita Motivační programy přispívající k 

sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci. 
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Pokud jde o doplňkové aktivity, velká část dotázaných ( 67 % ) v anketě na podzim r. 2019 

zaměřené na náplň komunitního centra si zvolila programy a aktivity zaměřené na podporu 

rodiny. 

Návrhy činností komunitního centra Haná (primární aktivity) 

Program aktivit bude zaměřen na uspokojení požadavků a potřeb komunity. Prioritu budou mít 

akce, jejichž výsledkem pomoc k sociálnímu začlenění a prevenci sociálního vyloučení osob 

v nepříznivé životní situaci. Další směřování motivačních programů bude upravováno průběžně 

dle aktuálních potřeb komunity.  

Nosné aktivity. V komunitní centrum Haná bude zajišťovat individuální a skupinové poradenství 

pro cílové skupiny projektu. Informace získané při realizaci projektu pomohou ohroženým 

skupinám zapojit se do běžného života. Individuální poradenství bude probíhat osobně (po 

předchozí tel. domluvě). Příklad témat poradenství (skupinové nebo individuální) - dluhové 

poradenství, praktické formy oddlužení, prevence ztráty bydlení, státní příspěvky, řešení 

nepříznivé sociální situace, prevence sociálního vyloučení, řešení krizových situací osob se 

zdravotním znevýhodněním se zaměřením na rodiny s dětmi s PAS. 

Přednáškové a vzdělávací aktivity - přednášky a vzdělávání budou vycházet z potřeb cílových skupin. 

Jedná se především o finanční gramotnost, novinky ze sociální oblasti, rodinné vztahy. Součástí 

přednášek bude diskuse účastníků s přednášejícím. Pokud to téma a chuť dovolí, budou se posluchači 

moci podělit o své zkušenosti. Ale protože se často bude jednat o citlivá témata, které se těžko diskutují 

na širším plénu, bude možné iniciovat individuální konzultace. Přednášky budou povedeny odborníky v 

dané oblasti. Předpokládá se zapojením externistů např. právník, odborný konzultant nebo lektor. 

 

Návrhy činností komunitního centra Haná (primární i doplňkové aktivity) 

 

Kategorie: RODINY S MALÝMI DĚTMI (0 – 3 roky) 

 

- Výchovně vzdělávací aktivity  

o Přednášky, workshopy týkající se rodičovských kompetencí např.: 

Výchova dětí s radostí a rozumem 

Výživa a výživové doplňky nejen pro děti s autismem ( MUDr. Zákopčanová, PhD. ) 

Běžný vývoj dítěte a možné odchylky ( MUDr. Zákopčanová, PhD. ) 

- Zájmové aktivity 

o Výtvarné a tvořivé dílničky – rodiče společně s dětmi „Hébem se“ z.s. + MŠ  

o Tematicky zaměřené příměstské tábory  

 

- Ostatní programy – např. rodičovské skupiny, příležitostná setkávání rodin a tematické 

akce 
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Kategorie: RODINY S DĚTMI (4 – 15 let) 

 

- Tematické programy 

o Zdravé stravování 

Příprava svačinek z dostupných surovin,  využití bylinek 

- Rukodělné workshopy, tvořivé a výtvarné dílny – přednášky o tradicích, výroba 

velikonočních a vánočních věnců a dekorací 

 

- Výchovné přednášky -  kyberšikana 

 

- Ostatní přednášky, semináře, workshopy – přednášky cestovatelů s povídáním a 

promítáním fotek,  sezení s bylinkářem 

 

- Přednášky na téma péče o zdraví – správný vývoj dětské pohybové soustavy 

 

Kategorie: STARŠÍ DĚTI A MLÁDEŽ 

 

- Výlety do okolí za poznáním a kulturou 

 

Kategorie: MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ 

 

 

- Sázení stromů – KC Haná + Bukovina (u dětského a sportovního hřiště) 

- Čtení pohádek s babičkami v knihovně 

- Společné tvoření dětí a seniorů 

- Cvičení a pohyb pro lepší kvalitu života ( Ing. Vingrálková, PhD. ) 

- Videotrénink interakcí – problematika vztahů a kontaktů s druhými lidmi 

- Skupinové návštěvy při oslavách – Vánoce, Velikonoce, např. povídání a posezení u 

tradic z období adventu 

- Ochutnávka receptů – společné pečení 
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Kategorie: PROPOJENÍ SPOLKŮ A VEŘEJNOSTI 

 

- Spolupráce při pořádání kulturních akcí 

- Myslivci – historie, současnost a budoucnost myslivosti – inteligentní trávení  
                 volného času po všechny generace MS Těšetice – p. Běhal, září 2020 
 

- Spolupráce při workshopech – např. Myslivci - ukázka činnosti myslivců, společný sběr 

kaštanů a krmení zvířátek v lese, poznávání přírody v lese- co nenosíme do lesa a co 

nosíme z lesa – mykologická přednáška.- domluva s Ing. Bartoňkem 

- Sportovní den (pro všechny) – soutěže jednotlivců, týmů, celé rodiny, prarodiče + 

vnoučata 

 

 

Kategorie: KALENDÁŘ SVÁTKŮ A TÉMAT – náměty pro společné akce 

 

18.01.2020      Hasičský ples (SDH) 

27.03.2020      Noc s Andersenem („Hébem se“) 

03.04.2020        Velikonoční dílnička (KC, MŠ, „Hébem se“) 

30.04.2020      Pálení čarodějnic (SDH, SARRAS) 

15.05.2020      Den matek (MŠ, hudební skupina Karamel) 

16.05.2020      Machulín a meč aneb ukrutná bitva ústínská (SDH, SARRAS, „Hébem se“) 

Květen 2020    Noc kostelů – výstava, vv práce MŠ 

19.06.2020     Svatojánští broučci – sběr devatera kvítí, pozorování světlušek 

20. – 24.07.2020   Příměstský tábor 

29.08.2020     Rozloučení s létem – pohodová akce pro všechny generace 

05.09.2020      7. ročník turnaje o pohár starostky v pétanque 

18.09.2020     Bylinky pozdního léta – sběr bylinek, posezení v přírodě 

Září 2020        Příroda pro všechny – vyprávění o přírodě (Myslivecké sdružení Těšetice) 

20.11.2020     Advent v komunitním centru – předvánoční zvyky, výroba vánoční výzdoby 

28.11.2020     Rozsvěcení vánočního stromu (SDH+KC) 
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Závěr  

Komunitní centrum Haná se budou setkávat občané všech věkových kategorií. KC je otevřeno 

všem, kdo se chtějí potkávat a být přínosem spoluobčanům a tím i celé obci. Dle současné situace 

bude nejvíce objekt využívat hlavní komunitní partner – JAN – Jdeme_Autistům_Naproti z.s., který 

sdružuje rodiny dětí s poruchou autistického spektra. Tato skupina vyžaduje zvláštní podmínky a 

její zapojení se bude řídit pravidly, které předloží JAN. Bude se vytvářet postupně, až podle reakcí 

ostatních komunitních partnerů – „budou si na sebe zvykat“. 

Od toho se bude odvíjet velká část programu Rodiče a děti jsou vodící linkou KC Haná. Do 

vybudování KC Haná nebyl v obci žádný objekt, ve kterém by se mohli občané scházet. Pořádání 

akcí záviselo na počasí. Dnes je již možné setkávat se za každého počasí bez omezení.  

Důležité je, aby se občané naučili nové objekty sami aktivně využívat. Prostor je natolik variabilní, 

že dovolí uspořádat akce bez omezení. Věříme, že se to podaří i díky tomuto projektu. 


