Újezd
Kraj: Olomoucký

Okres: Olomouc

Správní obvod: Uničov

GPS souřadnice: 49.763969N, 17.180405E

Nadmořská výška: 248 m n. m.

První pís. zmínka: 1290 (731 let)

Počet obyvatel: 1 440

PSČ: 783 96

Adresa URL: www.obec-ujezd.cz

O obci
Újezd je samostatná obec, vzdálená od města Olomouc asi 25 km. Obecní úřad má ve správě i části
Rybníček a Haukovice. Katastrální území se nachází v severní části Hornomoravského úvalu,
terén je rovinn, tvořený údolím řeky Oskavy a Tepličky a jejich přítoků.

Historie obce
Ves vznikla, jak název a půdorys svědčí, pozdní slovanskou kolonizací, nejspíš ze střediska
šternberského někdy v polovině 13. století, a měla roku 1296 již vlastní faru.

Ubytování a restaurace
V obci se nachází dvě pohostinství, restaurace a cukrárna - kavárna.

Okolí a příroda
Obec se nachází v severní části Hornomoravského úvalu, terén je rovinný, tvořený údolím řeky
Oskavy a Tepličky a jejich přítoků. Rovněž zeleň na březích toků hraje významnou krajinotvornou roli.
V Rybníčku je uprostřed návsi krásný rybník, haukovický ...

Současnost obce
Ve velmi kvalitním přírodním prostředí jsou areály hřišť v Újezdu, Rybníčku i Haukovicích,
které slouží jak ke sportovní činnosti, tak i pro setkávání místních obyvatel. Jedním ze základních
svátků v obci jsou hodové slavnosti na svátek...

Sportovní možnosti
Ke sportovnímu vyžití v obci slouží zrenovovaný sportovní areál, fotbalové hřiště, zrekonstruované
hřiště na volejbal a tenis.

Památky a zajímavosti
Na mnoha objektech v Újezdu je zachováno historické architektonické tvarosloví. Historické památky, které
se v obci nacházejí, jsou postupně obnovovány a opravovány. Farní kostel sv. Jana Křtitele zde stál již
roku 1296 pod patronátem pánů šternberských.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/3949/ujezd/
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Doprava
Újezd je vzdálen cca 5 km od města Uničova a asi 25 km od města Olomouc. Obec je dostupná vlakovým i
autobusovým spojením.

Ocenění obce
Obec Újezd získala v roce 2000 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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