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Úvod
Program rozvoje obce je základním strategickým plánovacím dokumentem obce, zakotveným
v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích. Je hlavním nástrojem řízení rozvoje obce. Program rozvoje
obce

Turovice

je

střednědobý

dokument,

který

je

zpracován

na

období

2013-2028. Definuje hlavní rozvojové priority obce a navržené aktivity, pomocí kterých budou
tyto priority realizovány v praxi, s ohledem na rozpočtové a majetkové možnosti obce. Dále
zachycuje hlavní otázky rozvoje obce a formuluje možná řešení, harmonizuje představy
jednotlivých subjektů o rozvoji obce, a je podkladem pro rozhodování orgánů obce
v rozvojových záležitostech a nástrojem koordinace rozvoje v širším území.

Charakteristika obce
1. Území
Poloha
Obec Turovice je samostatná obec ležící v mírně zvlněném zemědělském kraji a rozkládající
se v nadmořské výšce od 238 m. n. m. Nachází se v Olomouckém kraji, přibližně 15 km od
průmyslového města Přerova, 10 km od města Bystřice pod Hostýnem a cca 37 km od krajského
města Olomouc. Náleží do správního obvodu ORP Přerov. Městys Dřevohostice, který leží od
obce Turovice 1 km, je přirozeným spádovým centrem obsahujícím základní občanskou
vybavenost.
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S obcí sousedí katastry Domaželice, Nahošovice, Dřevohostice

Z geomorfologického členění je obec součástí provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější
západní Karpaty, oblast Západobeskydské podhůří, celek Podbeskydská pahorkatina, podcelek
Kelčská pahorkatina, která se rozkládá od úpatí hory sv. Hostýna až ke Kelčskému Javorníku.
Národopisně se jedná o region Hostýnské záhoří.
Turovice spadají do teplé klimatické oblasti, pro kterou je charakteristické dlouhé teplé a suché
léto, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou,
mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Obcí protéká říčka Moštěnka. Sama říčka Moštěnka je levostranným přítokem řeky Moravy,
do níž se vlévá u Kroměříže. Moštěnka je tokem III. řádu, a kromě povodí Moravy náleží k
povodí Dunaje a úmoří Černého moře. V obci se nenachází rybník, ani jiná další větší vodní
plocha.
Název obce, obecní symboly
Místní jméno Turovice vzniklo příponou „ovice“ k osobnímu jménu „Tur“. První písemná
zmínka z roku 1141 – Turouich, CDB 1, 115.
Od r. 1850 samostatná obec, r. 1964 – 1983 část obce Dřevohostice, 1983 název zanikl, ale
1984 byl obnoven, od r. 1990 znovu samostatná obec.
Obrázek: Znak obce
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Obrázek: Významní rodáci v obci

Jeden z našich nejvýznamnějších rodáků Josef Logaj.
(27.7.1887 – 22.11.1922)
Byl vyznamenán revoluční a vítěznou čs. medailí a za zásluhy na
organizaci čs. legii v Itálii, byl jmenován italskou vládou „Cavallierem
řádu italské koruny“.
Rodák naší obce, kapitán Josef Logaj je mimořádnou osobností našeho
prvního odboje.

2. Obyvatelstvo
Souhrnné údaje o obyvatelích shromažďuje Český statistický úřad (v textu dále jen ČSÚ), který
v pravidelných časových meznících organizuje Sčítání lidí, domů a bytů (dále jen SLBD).
Informovanost občanů
Občané jsou pravidelně informováni o dění v obci na webových stránkách obce, úřední desce,
prostřednictvím obecního rozhlasu.
Demografická situace
Počet obyvatel představuje základní demografický údaj. Souhrnné údaje o obyvatelích
shromažďuje Český statistický úřad (v textu dále jen ČSÚ), který v pravidelných časových
meznících organizuje Sčítání lidí, domů a bytů (dále jen SLBD).

3. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Obec Turovice je zapojena do systému dodávky pitné vody skupinového vodovodu Přerov. Je
zásobována z vodojemu Švédské šance gravitací přívodními řady do čerpací stanice
Dřevohostice, ze které je voda čerpána prostřednictvím výtlačného řadu do vodojemu
Dřevohostice – Šibenice o objemu 2 x 250 m3. Z tohoto vodojemu je voda gravitací přiváděna
do obcí Dřevohostice a Turovice.
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Kanalizace a čištění odpadních vod
V obci Turovice je vybudována jednotná kanalizační stoková síť pro splaškové, dešťové i
meliorační (extravilánové) vody různého stáří a původu, jak docházelo k její postupné realizaci.
Stoky jsou většinou z betonových trubek kruhového průřezu, přičemž novější stoky jsou již
z plastového materiálu. Současný stav je na hraně životnosti a v nejbližších letech bude nutná
kompletní rekonstrukce stavu. V budoucnosti se uvažuje o napojení kanalizační sítě na účinnou
čistírnu odpadních vod.
Plynofikace
Celoplošná plynofikace obce byla dokončena v 90. letech. V současné době je v dobrém
technickém stavu a kapacitně dostačující. Obec je zásobována zemním plynem ze stávající
regulační stanice plynu situované v blízkosti areálu cukrovaru Dřevohostice přívodním řadem
DN63.
Zásobování elektrickou energií
Celé území obce je zásobeno elektrickou energií. Kapacita je pro stávající zástavbu dostačující.
Obec musí vybudovat nové veřejné osvětlení.
Celoplošné veřejné osvětlení bylo v obci realizované v 50. letech 20. století. Rozvody VO jsou
vybudovány vzdušně v souběhu s trasami rozvodů NN s umístěním osvětlovacích těles na
sloupech či konzolách vedení NN. Vedení je vesměs ve vyhovujícím stavu, osvětlující tělesa
jsou měněna dle potřeby.
Zásobování teplem
Obyvatelé obce využívají topení plynem, tuhými palivy, elektřinou, nebo pomocí tepelného
čerpadla.
Obecní rozhlas
Ve všech částech obce funguje místní rozhlas, který je především umístěn po sloupech.
Telefonní spojení, kabelová televize a internet
Pevné telefonní linky do domácností byly zbudovávány v 90. letech. Kabelová televize do obce
přivedena není. Internet v obci byl přiveden cca před 20 lety, nyní již většina domácností
používá bezdrátového připojení.
Dopravní infrastruktura
Katastrálním územím obce Turovice prochází silnice III z městyse Dřevohostice.
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Součástí silniční sítě jsou i místní komunikace, které umožňují obsluhu všech objektů pro
bydlení a občanské vybavení. Jejich technický stav je vyhovující, silnice jsou postupně
rekonstruované. Parkování vozidel je řešeno částečné na komunikacích a ve vlastních vjezdech
u rodinných domů.
Dopravní obslužnost
Veřejná hromadná přeprava osob je na území obce řešena pravidelnou autobusovou dopravou,
kterou zajišťuje autodopravce Vojtila Trans s.r.o. V obci se nachází zastávka „Turovice, náves“
přímo uprostřed obce.

4. Vybavenost
Vzhledem k velikosti obce a počtu občanů je v obci Turovice pouze nezbytně nutná občanská
vybavenost. V obci je občanům ze služeb dostupný pouze Obecní úřad obce Turovice, ostatní
služby jako obchod, pohostinství, škola a školka zde nejsou. Nejbližší služby jsou nabízeny
v okolním městyse Dřevohostice, vzdáleném od obce Turovice 1 km, nebo ve městě Přerov.
Územní působnost stavebního úřadu a matriky je v městyse Dřevohostice, úřadu práce a Policie
v Přerově. Nejbližší pošta pro občany je dostupná v Dřevohosticích.
Bydlení
V obci převládají objekty charakteru jedno až dvoupodlažní zástavby se sedlovou střechou.
Okolo návsi zůstala zachována původní zástavba grunty. Starší zástavba má především
přízemní charakter. V novější zástavbě převažují objekty o dvou nadzemních podlažích,
dvougenerační domy, kde ale ve většině případů bydlí pouze jedna generace. Druhé podlaží je
často tvořeno půdními vestavbami a nadstavbami. V obci převažují střechy sedlové,
polovalbové a valbové. V obci se nenachází bytový dům.
Více jak 65 % rodinných domů je starší 40 let.
V současné době obec nevlastní pozemky pro novou individuální výstavbu rodinných domů.
Všechny stavební pozemky jsou v soukromém vlastnictví.
Zdravotnictví, sociální péče
V obci není zdravotní středisko, občané dojíždí za zdravotnickou péčí převážně do městyse
Dřevohostice, kde se nachází zdravotní středisko (praktický lékař pro dospělé a stomatologická
ordinace). Někteří obyvatelé obce využívají zdravotní péči ve městě Přerově, případně městě
Bystřice pod Hostýnem.
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V obci se nenachází sídlo sociální služby. Územně obec Turovice spadá pod Charitu Přerov,
která může obyvatelům Turovic nabídnout poskytování terénní služby v rámci střediska
Charitní pečovatelské služby.
Nebližší výjezdová základna rychlé zdravotnické služby se nachází ve městě Přerov. Dojezdová
vzdálenost tak splňuje legislativně stanovenou dobu dojezdu do 20 minut.
Školství a vzdělávání
V obci se nenachází mateřská ani základní škola. Děti z Turovic využívají mateřskou a základní
školu v Dřevohosticích, která je pro ně spádová.
Kultura, sport a volnočasové aktivity
Společenský život v obci se odehrává na místním výletišti.
V obci se nachází kulturní památky místního významu:
•

Kaple sv. Starosty

•

Zvonice

•

Kříže

Veřejná prostranství
V obci se nachází budova obecního úřadu.
Obec disponuje travnatou plochou – výletiště, která slouží občanům k individuálním
sportovním aktivitám. Travnatou plochu obec využívá ke společenským akcím. Dětské hřiště
s certifikovanými herními prvky se v obci nenachází.
Dalším veřejným prostranstvím je plocha u zvonice, kde se občané setkávají pravidelně
v období adventu.

5. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Celé řešené území je charakterizováno jako intenzivně zemědělsky obdělávané, s vysokou
mírou zornění, které zasahuje až bezprostředně k obci.
Ochrana životního prostředí
Na území obce se nerozkládá chráněné území. V okolí je lokalita CZ0710006 Dřevohostický
les, která je zařazena mezi evropsky významné lokality Natura 2000, jedná se o maloplošné
zvláště chráněné území.
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V katastrálním území obce se nenachází žádné staré ekologické zátěže, které by významně
ohrožovaly kontaminaci půdy nebo podzemní vody.
Stav ovzduší
Na většině území ORP Přerov je překročen imisní limit pro ochranu zdraví lidí. Hlavním
zdrojem znečištění v obci jsou zejména projíždějící dopravní prostředky.
Nakládání s odpady
Odvoz a likvidace komunálního odpadu je zajišťovaná společností SUEZ CZ, a.s. Třídí se
plasty, sklo, papír a kov je řešen přes výkupny. Do třídění se zapojuje čím dál více občanů, což
je vidět na vzrůstajícím množství odpadu, které obec vytřídila a předala k využití:
Interval svozu komunálního odpadu je 1x za 14 dní, dle předem stanoveného harmonogramu.
Plasty se z obce odváží cca 6 x ročně na výzvu. Nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad je
vyvážen 1 x ročně, v předem stanoveném termínu do přistavěných kontejnerů.
Protipovodňová a protierozní opatření
Území obce může být ohrožováno vyššími vodními stavy především způsobenými přívalovými
srážkami nebo bleskovými povodněmi, které mají za následek splachy okolních polí
a rozvodnění říčky Moštěnky.

6. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Turovice vykonává úkoly v samostatné působnosti obce. Nejvyšším orgánem je
Zastupitelstvo obce Turovice, které má celkem 7 členů v čele s neuvolněným starostou. Jako
své iniciativní a kontrolní orgány zřídilo dva výbory. Jedná se o finanční výbor a kontrolní
výbor. Oba výbory se skládají z předsedy a dvou členů.
Z hlediska ekonomického rozvoje je situace v obci spíše stagnující. Roli hraje vzdálenost obce
od města Přerova, velikost obce a její poloha.
Důležitým ukazatelem ekonomické situace obce jsou její rozpočtové příjmy, které přímo
ovlivňují schopnost obce realizovat investiční výdaje do její infrastruktury. Obec je v případě
větších investic zcela závislá na přijatých státních nebo evropských dotací.
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Shrnutí
Obec Turovice je samostatná obec nacházející se v mírně zvlněném zemědělském kraji
v nadmořské výšce od 238 m n. m. v předhůří Podbeskydské pahorkatiny, podcelku Kelečské
pahorkatiny na rozloze 362 ha a spadá do provincie Západních Karpat. Leží v Olomouckém
kraji, přibližně 15 km od okresního města Přerov a je tvořena jedním katastrálními územím.
Počet obyvatel se pohybuje v rozmezí 210 – 230 obyvatel.
Obec disponuje vodovodem, plynofikací, elektrifikací a kanalizací. Vodovod a plynofikace jsou
ve vyhovujícím stavu. Elektrifikaci čeká v nejbližší době dvou let rekonstrukce. V souvislosti
s těmito úpravami se počítá s rekonstrukcí veřejného osvětlení. Kanalizace je zastaralá a je na
hraně životnosti. Ve výhledu několika let je plánovaná úprava stavu – napojení na biologickou
čistírnu v k.ú. Dřevohostice V obci je zavedena silniční síť, železniční nikoliv. Veřejná
hromadná přeprava osob je v obci řešena autobusovou dopravou. Cestovní ruch je v obci spíše
minimální.
Z pohledu občanské vybavenosti se v obci služby nenachází.
V obci se nachází rodinné domy, výstavba je spíše minimální. Kvalitu bytového fondu lze
považovat spíše za podprůměrnou, více než 65 % rodinných domů jsou domy starší 40 let.
Řešená oblast je charakterizována intenzivně zemědělsky obdělávanými plochami.
V oblasti ochrany životního prostředí má obec dobře řešeno nakládání s odpady. V obci se
nenachází velký zdroj znečišťování ovzduší.

Strategická vize (plán)
Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti rozvoje obce, o tom, jak se bude
obec měnit a zlepšovat. Formuluje základní směr rozvoje obce a definuje, kam obec směřuje,
čeho chce dosáhnout. Vize je definována na základě výsledků analytické části, aby byla
zajištěna její reálnost. K jejímu dosažení přispívají nastavené jednotlivé priority, opatření
a aktivity. Strategická vize formuluje rozvoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu 15 let.

Obec Turovice je dobrým místem pro život, lidé zde žijí v čistém, klidném a
bezpečném životním prostředí. Existují základní služby a základní vybavenost a
obyvatelé jich plně využívají. Zároveň existují příležitosti pro aktivní trávení
volného času, setkávání místní komunity a vzájemnou pomoc.
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1. Priority
Priorita 1) ROZVOJ INFRASTRUKTURY
Priorita 2) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Priorita 3) SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI

2. Opatření
Opatření a aktivity formulují naplňování vize ve střednědobém období. Opatření zastřešuje
soubor aktivit k určité problematice a stanoví zásadní úkoly k jejich řešení. Jednotlivá opatření
jsou naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit.

Priorita 1) ROZVOJ INFRASTRUKTURY
Cílem je podpora nové výstavby, zkvalitňování infrastruktury obce a služeb občanské
vybavenosti a zvýšení atraktivnosti obce. Zahrnuje projekty zaměřené na tuto podporu
v přípravě i realizaci
1.1. Rozvoj technické infrastruktury
1.2. Rozvoj dopravní infrastruktury
1.3. Údržba obecních budov a jejich vybavení
1.4. Údržba a revitalizace kulturních památek místního významu
Priorita 2) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Cílem třetí priority je modernizace a údržba veřejných prostranství, rozvoj a údržba extravilánu
obce, podpora a rozvoj odpadového hospodářství a protipovodňové a protierozní ochrany.
2.1. Údržba a úprava veřejných prostranství obce
2.2.Odpadové hospodářství
2.3.Protierozní, protipovodňové a krizové opatření

Priorita 3) PODPORA AKTIVIT V OBCI
Cílem je zlepšení podmínek pro společenské, sportovní a volnočasové aktivity včetně
podpory spolků, podpory meziobecní spolupráce a hasičské výjezdové jednotky.
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PRIORITA 1: Rozvoj infrastruktury
Název aktivity/projektu

Odpověd
nost

Termín
Realizace

Priorita/
závažnost

Náklady v Kč
(odhadované)

Zdroje
financování

Vlastní
zdroje +
dotace
Vlastní
zdroje +
dotace
Vlastní
zdroje +
dotace

1.1. Rozvoj technické infrastruktury
Rekonstrukce veřejného osvětlení

ZO

2013
- 2028

1

1 000 000 Kč

Rekonstrukce veřejného rozhlasu

ZO

2013
-2014

1

800 000 Kč

Vybudování kanalizace a
napojení na ČOV Dřevohostice

ZO

2013
-2028

4

3 000 000 Kč

2015
–2028

3

1 000 000 Kč

Vlastní
zdroje +
dotace

2

700 000 Kč

Vlastní
zdroje +
dotace

1.2. Rozvoj dopravní infrastruktury
Rekonstrukce místních
komunikací

ZO

1.3. Údržba obecních budov a jejich vybavení
Opravy a údržby budov ve správě
obce

ZO

2013
-2028

1.4. Údržba a revitalizace kulturních památek místního významu
Údržba drobných sakrálních
staveb

ZO

2013
–2020

2

300 000 Kč

VZ + D

PRIORITA 2: Ochrana životního prostředí
Název aktivity/projektu

Odpovědnost

Termín
Realizace

Priorita/
závažnost

Náklady v Kč
(odhadované)

Zdroje
financování

2.1. Údržba a úprava veřejných prostranství obce
Obnova zeleně

ZO

2015
-2028

2

150 000 Kč

Vlastní zdroje

ZO

2015
-2028

3

50 000 Kč

Vlastní zdroje +
dotace

ZO

2020–
2028

3

100 000 Kč

Vlastní zdroje +
dotace

4

200 000 Kč

Vlastní zdroje +
dotace

2.2. Odpadové hospodářství
Revitalizace a rozvoj oblasti
zabývající se odpadovým
hospodářstvím
Vytvoření sběrného místa

2.3. Protierozní, protipovodňová a krizová opatření
Realizace protipovodňových
opatření

ZO

2015
-2020
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PRIORITA 3: |Podpora aktivit v obci
Název aktivity/projektu

Odpovědnost

Termín
Realizace

Priorita/
závažnost

Náklady v Kč
(odhadované)

Zdroje
financování

3.1. Podpora spolků, kulturních akcí a volnočasových aktivit
Revitalizace a vybudování zázemí
na výletišti

ZO

2013
-2028

4

200 000 Kč

Vlastní
zdroje +
dotace

ZO

2013
-2028

3

100 000 Kč

Vlastní
zdroje +
dotace

ZO

2020
-2028

3

100 000 Kč

Vlastní
zdroje +
dotace

3.2. Meziobecní spolupráce
Spolupráce s DSO mikroregionem
Moštěnka v rozvojových
projektech

3.3. Hasičská výjezdová jednotka
Udržování akceschopnosti
hasičské výjezdové jednotky

Podpora realizace programu
Podpora realizace programu stanoví způsob sledování realizace, vyhodnocování a aktualizaci
dokumentu. Garantem Programu rozvoje obce Turovice je starosta obce, který zodpovídá za
realizaci stanovených rozvojových aktivit s ohledem na aktuální potřeby obce a možnosti
obecního rozpočtu. Navržené aktivity mohou přesahovat i do dalších let.
Garant také zodpovídá za aktualizaci dokumentu, která se bude provádět průběžně, dle potřeb
obce. Návrhy změn budou vpracovány do aktuálního dokumentu, s vyznačením provedených
změn a uvedením termínu aktualizace. Takto upravený dokument bude předložen zastupitelstvu
obce.
Zpřístupnění dokumentu
Aktuální verze dokumentu bude dostupná na webových stránkách obce www.turovice.cz,
v tištěné podobě bude k dispozici na obecním úřadě.

Program rozvoje obce Turovice byl schválen zastupitelstvem obce dne 16.1.2013
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