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Bělčice
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost
Silné stránky
Horninové prostředí a
geologie

Slabé stránky

Existence plošných poddolovaných území
Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Slabé stránky

Výskyt vodních zdrojů
Absence zranitelných oblastí
Existence aktivní zóny záplavového území

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hygiena životního
prostředí

Slabé stránky

Ohrožení zastavěného území povodněmi
Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu
Výskyt starých ekologických zátěží
Skládka s umístěním nebezpečných látek kategorie B

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vymezeny prvky ÚSES
Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000

Ochrana přírody a krajiny Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby

Silné stránky
Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Poměrně vysoká míra zalesnění

Existence soustavné kanalizační sítě napojené na ČOV
Existence veřejné vodovodní sítě
Plynofikace obce
Poloha na silnici II. třídy
Přímé napojení na železniční síť

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky
Sociodemografické
podmínky

Slabé stránky
Příležitosti

Mírný nárůst počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011
Kladné migrační saldo
Existence zařízení zdravotních služeb
Záporný přirozený přírůstek
Absence zařízení sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst

Hrozby
Silné stránky
Bydlení

Slabé stránky

Nízký rozvoj bytové výstavby

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Rekreace

Poměrně vysoký počet objektů individuální rekreace
Vedení cyklotras přes území obce
Existence ubytovacích zařízení
Pořádání táborů

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hospodářské podmínky

Slabé stránky
Příležitosti

Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti
Vysoký počet nezaměstnaných na jedno pracovní místo
Využití brownfields

Hrozby

Významné limity na území obce
►
►
►
►
►
►

Záplavové území
Plošné poddolované území
NATURA 2000
Prvky ÚSES
Vysokotlaký plynovod
Elektrické vedení zvláště vysokého napětí
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Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Kód
sS2-ZQ

Střet, závada, problém

Poznámka

Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100

Zastavěné území zasahuje do záplavového území
Q100
Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné
sS2/ZU
území
Rozvojová plocha (vymezená v ZÚR) zasahuje do
RPoLE
lesa
Rozvojová plocha (vymezená v ZÚR) zasahuje do
RPoVZ
ochranného pásma vodního zdroje
Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného
ZPoVZ
pásma vodního zdroje
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
sZUoZQ

Možným řešením je realizace protipovodňových
opatření.
Možným řešením je realizace obchvatu,
přeložky, protihlukových opatření.
Uvést do souladu vymezení plochy ve vztahu
k lesu, jehož (částečné) zastavění je nežádoucí.
Prověřit vymezení plochy ve vztahu k
ochrannému pásmu vodního zdroje.
Prověřit vymezení plochy ve vztahu k
ochrannému pásmu vodního zdroje.

Dopravní a technická infrastruktura:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Kód
_B_

Střet, závada, problém

Poznámka
Možným řešením je vymezení nových ploch pro
bydlení.

Nedostatek ploch pro bytovou výstavbu

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
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Bezdědovice
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a
geologie

Silné stránky

Absence plošných poddolovaných území

Slabé stránky

Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Slabé stránky

Výskyt vodních zdrojů
Absence zranitelných oblastí
Existence aktivní zóny záplavového území

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hygiena životního
prostředí

Ohrožení zastavěného území povodněmi
Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny

Vymezeny prvky ÚSES

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby

Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby
Silné stránky
Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Vysoká míra zalesnění

Existence soustavné kanalizační sítě
Existence veřejné vodovodní sítě
Plynofikace obce
Přímé napojení na železniční síť
Absence ČOV
Absence kvalitního silničního napojení

Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky
Slabé stránky

Sociodemografické
podmínky

Příležitosti

Nárůst počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011
Kladné migrační saldo
Absence zařízení zdravotních a sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst

Hrozby
Silné stránky

Rozvoj bytové výstavby

Slabé stránky

Bydlení

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vedení cyklotras přes území obce
Množství objektů individuální rekreace

Slabé stránky

Rekreace

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hospodářské podmínky

Slabé stránky

Nízká daňová výtěžnost na obyvatele

Příležitosti
Hrozby

Významné limity na území obce
► Záplavové území
► Prvky ÚSES
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Kód

Střet, závada, problém

Poznámka

Zastavěné území zasahuje do záplavového území
Q100
Zastavitelná plocha zasahuje do chráněného
ZPoLU
ložiskového území
Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného
ZPoVZ
pásma vodního zdroje
Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového
ZPoZQ
území Q100
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
sZUoZQ
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Možným řešením je realizace protipovodňových
opatření.
Uvést do souladu vymezení zastavitelné plochy
s plochami, na nichž je zastavění vyloučeno.
Prověřit vymezení plochy ve vztahu k
ochrannému pásmu vodního zdroje.
Prověřit vymezení zastavitelné plochy, případně
zabezpečit ji protipovodňovými opatřeními.
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Dopravní a technická infrastruktura:
Kód
_Č_

Střet, závada, problém

Poznámka
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.

Absence ČOV

Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry
technické infrastruktury
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
ZPxzTI

Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Kód
_B_

Střet, závada, problém

Poznámka
Možným řešením je vymezení nových ploch pro
bydlení.

Nedostatek ploch pro bytovou výstavbu

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
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Blatná
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a
geologie

Silné stránky

Přítomnost ložisek nerostných surovin

Slabé stránky

Existence plošných poddolovaných území

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Slabé stránky

Výskyt vodních zdrojů
Absence zranitelných oblastí
Existence aktivní zóny záplavového území

Příležitosti
Hrozby

Ohrožení zastavěného území povodněmi

Silné stránky
Hygiena životního
prostředí

Slabé stránky

Zhoršená kvalita ovzduší
Výskyt starých ekologických zátěží
Skládka s umístěním nebezpečných látek kategorie B

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Ochrana přírody a krajiny Slabé stránky
Příležitosti

Vymezeny prvky ÚSES
Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000
Navržen přírodní park

Hrozby
Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby

Silné stránky
Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Poměrně velká rozloha ploch orné půdy a lesní půdy

Zavedena veřejná vodovodní síť
Existence jednotné kanalizace napojené na ČOV
Plynofikace obce
Poloha na silnicích I. a II. třídy
Přímé napojení na železniční síť

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky
Sociodemografické
podmínky

Slabé stránky

Mírný nárůst počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011
Poměrně výrazně kladné migrační saldo
Spádové centrum základního a středního školství
Existence zařízení sociálních a zdravotních služeb
Záporný přirozený přírůstek
Zvýšení indexu stáří mezi lety 2001 a 2011

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Bydlení

Rozvoj bytové výstavby
Mírný nárůst počtu obydlených bytů

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Rekreace

Kulturní památky (mj. zámek)
Poměrně vysoký počet objektů individuální rekreace
Vedení cyklotras přes území obce
Přítomnost ubytovacích zařízení

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hospodářské podmínky

Slabé stránky

Významní zaměstnavatelé
Poměrně nízká míra podnikatelské aktivity v rámci kraje
Pokles počtu obsazených pracovních míst mezi lety 2007 a
2010

Příležitosti
Hrozby

Působení ekonomické krize

Významné limity na území obce
►
►
►
►
►
►

Záplavové území
Plošné poddolované území
Prvky ÚSES
NATURA 2000
Vysokotlaký plynovod
Elektrické vedení velmi vysokého napětí
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Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Kód

Střet, závada, problém

Poznámka
Možným řešením je revitalizace vodních toků a
říčních systémů.

_Zú_

Existence zúžených profilů vodních toků

sS1-ZQ

Silnice I. třídy prochází záplavovým územím Q100

sS2-ZQ

Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100

sZUoZQ
sS1/ZU
sS2/ZU
ZPoLE
ZPoLU
ZPoVZ
ZPoZQ
zS2-LU
zS2-ZQ

Zastavěné území zasahuje do záplavového území
Q100
Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné
území
Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné
území

Možným řešením je realizace protipovodňových
opatření.
Možným řešením je realizace obchvatu,
přeložky, protihlukových opatření.
Možným řešením je realizace obchvatu,
přeložky, protihlukových opatření.

Zastavitelná plocha zasahuje do lesa
Zastavitelná plocha zasahuje do chráněného
ložiskového území
Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného
pásma vodního zdroje
Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového
území Q100
Záměr silnice II. třídy prochází chráněným
ložiskovým územím
Záměr silnice II. třídy prochází záplavovým územím
Q100

Uvést do souladu vymezení zastavitelné plochy
s plochami, na nichž je zastavění vyloučeno.
Prověřit vymezení plochy ve vztahu k
ochrannému pásmu vodního zdroje.
Prověřit vymezení zastavitelné plochy, případně
zabezpečit ji protipovodňovými opatřeními.

Prověřit vedení silnice tak, aby bylo ve vztahu
k přírodním prvkům co nejšetrnější.
Prověřit vedení silnice tak, aby bylo ve vztahu
zS2xZU
Záměr silnice II. třídy prochází zastavěným územím
k přírodním prvkům co nejšetrnější.
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
zS2xLE

Záměr silnice II. třídy prochází lesem

Dopravní a technická infrastruktura:
Kód

Střet, závada, problém

Poznámka

Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry
dopravní infrastruktury
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
ZPxzDI

Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Kód

Střet, závada, problém

Poznámka

_Uk_

Nedostatek ubytovacích zařízení vyšší kvality

_M_

Pokles počtu pracovních míst

Možným řešením je vymezení nových ploch pro
rozvoj podnikání a vytvoření podmínek pro jejich
zasíťování.

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

12

PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.

Bratronice
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost
Silné stránky
Horninové prostředí a
geologie

Slabé stránky

Existence plošných poddolovaných území
Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Absence aktivní zóny záplavového území
Absence zranitelných oblastí

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hygiena životního
prostředí

Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny Slabé stránky
Příležitosti

Vymezeny prvky ÚSES
Přírodní rezervace
Navržen přírodní park

Hrozby
Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby
Silné stránky
Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Poměrně velká rozloha orné půdy
Nízká míra zalesnění

Existence soustavné kanalizační sítě
Plynofikace obce
Absence veřejné vodovodní sítě
Absence ČOV
Absence kvalitního silničního napojení
Absence přímého napojení na železniční síť

Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky
Slabé stránky

Sociodemografické
podmínky

Příležitosti
Hrozby

Stagnace počtu obyvatel
Poměrně vysoký index stáří
Absence zařízení zdravotních a sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst
Úbytek obyvatelstva v dalších letech z důvodu nevyhovující
věkové struktury

Silné stránky
Slabé stránky

Bydlení

Stagnace bytové výstavby

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Významná kulturní památka – tvrz
Vedení cyklotras přes území obce

Slabé stránky

Rekreace

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hospodářské podmínky

Slabé stránky

Vysoká míra podnikatelské aktivity
Nízká míra nezaměstnanosti
Nulová míra dlouhodobé nezaměstnanosti
Vysoká daňová výtěžnost na obyvatele
Prakticky žádná pracovní místa v obci

Příležitosti
Hrozby

Významné limity na území obce
►
►
►
►
►

Plošné poddolované území
Přírodní rezervace
Prvky ÚSES
Velmi vysokotlaký plynovod
Elektrické vedení zvláště vysokého napětí

Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Kód
ZPoPP

Střet, závada, problém

Poznámka

Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

14

Prověřit vymezení plochy tak, aby bylo ve vztahu
k prvkům přírody co nejšetrnější.
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Dopravní a technická infrastruktura:
Kód

Střet, závada, problém

_Č_

Absence ČOV

_V_

Absence veřejné vodovodní sítě

Poznámka
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro zavedení veřejného vodovodu.

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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Březí
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost
Silné stránky
Horninové prostředí a
geologie

Slabé stránky

Existence plošných poddolovaných území
Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Absence aktivní zóny záplavového území
Absence zranitelných oblastí

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hygiena životního
prostředí

Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny

Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby

Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby
Silné stránky
Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Poměrně velká rozloha orné půdy
Poměrně nízká míra zalesnění

Existence soustavné kanalizační sítě
Existence veřejné vodovodní sítě
Plynofikace obce
Absence ČOV
Absence kvalitního silničního napojení
Absence přímého napojení na železniční síť

Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky
Slabé stránky

Sociodemografické
podmínky

Příležitosti

Pokles počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011
Absence zařízení zdravotních a sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst

Hrozby
Silné stránky
Slabé stránky

Bydlení

Stagnace bytové výstavby

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vysoký podíl objektů individuální rekreace
Vedení cyklotras přes území obce

Slabé stránky

Rekreace

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hospodářské podmínky

Slabé stránky

Vysoká daňová výtěžnost na obyvatele
Nízká míra podnikatelské aktivity
Vysoká míra nezaměstnanosti
Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti

Příležitosti
Hrozby

Významné limity na území obce
►
►
►
►

Plošné poddolované území
NATURA 2000
Vysokotlaký plynovod
Elektrické vedení zvláště vysokého napětí

Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
Dopravní a technická infrastruktura:
Kód
_Č_

Střet, závada, problém

Poznámka
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.

Absence ČOV

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Kód
_B_

Střet, závada, problém

Poznámka
Možným řešením je vymezení nových ploch pro
bydlení.

Nedostatek ploch pro bytovou výstavbu

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
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Buzice
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a
geologie

Silné stránky

Absence plošných poddolovaných území

Slabé stránky

Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby

Vodní režim

Silné stránky

Absence zranitelných oblastí

Slabé stránky

Existence aktivní zóny záplavového území

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hygiena životního
prostředí

Slabé stránky

Ohrožení zastavěného území povodněmi
Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu
Výskyt starých ekologických zátěží

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny

Vymezeny prvky ÚSES

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby

Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby
Silné stránky
Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Existence soustavné kanalizační sítě
Existence veřejné vodovodní sítě
Poloha na silnici II. třídy
Absence ČOV
Absence plynofikace
Absence přímého napojení na železniční síť

Příležitosti
Hrozby
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Sociodemografické
podmínky

Silné stránky

Nárůst počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011

Slabé stránky

Absence zařízení zdravotních a sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Rozvoj bytové výstavby

Slabé stránky

Bydlení

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Významná kulturní památka – hrad
Vedení cyklotras přes území obce
Rekreace v okolí řeky Lomnice

Slabé stránky

Rekreace

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hospodářské podmínky

Slabé stránky
Příležitosti

Vysoká míra nezaměstnanosti
Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti
Využití brownfields

Hrozby

Významné limity na území obce
► Záplavové území
► Prvky ÚSES
Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Kód
sS2-ZQ

Střet, závada, problém

Poznámka

Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100

Zastavěné území zasahuje do záplavového území
Q100
Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné
sS2/ZU
území
Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního
ZPoRC
biocentra
Zastavitelná plocha zasahuje do záplavového
ZPoZQ
území Q100
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
sZUoZQ
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Možným řešením je realizace protipovodňových
opatření.
Možným řešením je realizace obchvatu,
přeložky, protihlukových opatření.
Prověřit vymezení plochy tak, aby bylo ve vztahu
k prvkům přírody co nejšetrnější.
Prověřit vymezení zastavitelné plochy, případně
zabezpečit ji protipovodňovými opatřeními.
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Dopravní a technická infrastruktura:
Kód

Střet, závada, problém

_P_

Absence plynofikace

_Č_

Absence ČOV

Poznámka
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro zavedení plynovodu.
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.

Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry
technické infrastruktury
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
ZPxzTI

Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Kód
_B_

Střet, závada, problém

Poznámka
Možným řešením je vymezení nových ploch pro
bydlení.

Nedostatek ploch pro bytovou výstavbu

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
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Čečelovice
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a
geologie

Silné stránky

Absence plošných poddolovaných území

Slabé stránky

Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby

Vodní režim

Silné stránky

Absence aktivní zóny záplavového území

Slabé stránky

Existence zranitelných oblastí

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hygiena životního
prostředí

Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny

Vymezeny prvky ÚSES

Slabé stránky
Příležitosti

Navržen přírodní park

Hrozby
Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby
Silné stránky

Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Poměrně velká rozloha orné půdy

Existence soustavné kanalizační sítě
Existence veřejné vodovodní sítě
Plynofikace obce
Absence ČOV
Lokální problémy se zajištěním dostatečného zdroje pitné vody
v období sucha
Absence kvalitního silničního napojení
Absence přímého napojení na železniční síť

Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky
Slabé stránky

Sociodemografické
podmínky

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Nárůst počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011
Kladné migrační saldo
Poměrně vysoký index stáří
Absence zařízení zdravotních a sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst
Úbytek obyvatelstva v dalších letech z důvodu nevyhovující
věkové struktury
Mírný rozvoj bytové výstavby

Slabé stránky

Bydlení

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vedení cyklotras přes území obce
Obec je využívána k rekreaci

Slabé stránky

Rekreace

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hospodářské podmínky

Slabé stránky

Vysoká míra nezaměstnanosti

Příležitosti
Hrozby

Významné limity na území obce
► Prvky ÚSES
► Velmi vysokotlaký plynovod
► Elektrické vedení zvláště vysokého napětí
Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
Dopravní a technická infrastruktura:
Kód
_Č_

Střet, závada, problém

Poznámka
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.

Absence ČOV

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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Hajany
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost
Silné stránky
Horninové prostředí a
geologie

Přítomnost ložisek nerostných surovin
Absence plošných poddolovaných území

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Absence aktivní zóny záplavového území
Absence zranitelných oblastí

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hygiena životního
prostředí

Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny

Vymezeny prvky ÚSES

Slabé stránky
Příležitosti

Navržen přírodní park

Hrozby
Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby
Silné stránky

Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Nízká míra zalesnění

Plynofikace obce
Absence soustavné kanalizační sítě
Absence ČOV
Nedostatečné pokrytí veřejnou vodovodní sítí
Absence kvalitního silničního napojení
Absence přímého napojení na železniční síť

Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky
Slabé stránky

Sociodemografické
podmínky

Příležitosti

Nárůst počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011
Poměrně nízký index stáří
Absence zařízení zdravotních a sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst

Hrozby
Silné stránky
Slabé stránky

Bydlení

Rozvoj bytové výstavby
Vysoký podíl domů postavených v letech 1991 – 2000
Vysoký podíl domů postavených před rokem 1920

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vedení cyklotras přes území obce
Množství objektů individuální rekreace

Slabé stránky

Rekreace

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hospodářské podmínky

Vysoká míra podnikatelské aktivity

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby

Významné limity na území obce
► Prvky ÚSES
► Vysokotlaký plynovod
Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
Dopravní a technická infrastruktura:
Kód

Střet, závada, problém

Poznámka

_K_

Absence soustavné kanalizace

_Č_

Absence ČOV

_Nv_

Nedostatečné napojení obyvatel na veřejnou
vodovodní síť

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro vybudování soustavné kanalizace.
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro rozšíření zavedení veřejného
vodovodu.
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Hornosín
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost
Silné stránky
Horninové prostředí a
geologie

Slabé stránky

Absence ložisek nerostných surovin
Existence plošných poddolovaných území

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Výskyt vodních zdrojů
Absence zranitelných oblastí
Absence aktivní zóny záplavového území

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hygiena životního
prostředí

Slabé stránky

Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu
Výskyt starých ekologických zátěží

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny

Vymezeny prvky ÚSES

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby

Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby
Silné stránky

Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Poměrně nízká míra zalesnění

Existence jednotné kanalizace
Napojení na silnici II. třídy
Absence veřejné vodovodní sítě
Nevyhovující kvalita vody v domovních studních
Absence ČOV
Absence plynofikace
Absence přímého napojení na železniční síť
Nevyhovující dostupnost ORP Blatná veřejnou hromadnou
dopravou
Špatný stav komunikací

Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky
Slabé stránky

Sociodemografické
podmínky

Příležitosti

Snížení indexu stáří mezi lety 2001 a 2011
Stagnace počtu obyvatel
Absence zařízení sociálních a zdravotních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o bydlení ve
venkovských obcích

Hrozby
Silné stránky
Slabé stránky

Bydlení

Stagnace rozvoje bytové výstavby
Pokles počtu obydlených bytů

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Slabé stránky

Rekreace

Nízký turistický potenciál

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hospodářské podmínky

Slabé stránky

Velmi nízká míra nezaměstnanosti
Nulová míra dlouhodobé nezaměstnanosti
Prakticky žádná pracovní místa v obci

Příležitosti
Hrozby

Významné limity na území obce
►
►
►
►

Záplavové území
Plošné poddolované území
Prvky ÚSES
Elektrické vedení velmi vysokého napětí

Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Kód

Střet, závada, problém

Poznámka

Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného
pásma vodního zdroje
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
ZPoVZ

Prověřit vymezení plochy ve vztahu k
ochrannému pásmu vodního zdroje.

Dopravní a technická infrastruktura:
Kód

Střet, závada, problém

_P_

Absence plynofikace

_Č_

Absence ČOV

_V_

Absence veřejné vodovodní sítě

Poznámka
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro zavedení plynovodu.
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro zavedení veřejného vodovodu.

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
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Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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Chlum
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost
Silné stránky
Horninové prostředí a
geologie

Přítomnost ložisek nerostných surovin
Absence plošných poddolovaných území

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Slabé stránky

Výskyt vodních zdrojů
Absence zranitelných oblastí
Existence aktivní zóny záplavového území

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hygiena životního
prostředí

Slabé stránky

Ohrožení zastavěného území povodněmi
Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu
Výskyt starých ekologických zátěží

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny

Vymezeny prvky ÚSES

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby

Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby
Silné stránky
Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Poměrně velká rozloha orné půdy

Existence soustavné kanalizační sítě
Existence veřejné vodovodní sítě
Plynofikace obce
Absence ČOV
Absence kvalitního silničního napojení
Absence přímého napojení na železniční síť

Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky
Slabé stránky

Sociodemografické
podmínky

Příležitosti

Nárůst počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011
Kladné migrační saldo
Absence zařízení zdravotních a sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst

Hrozby
Silné stránky

Rozvoj bytové výstavby

Slabé stránky

Bydlení

Příležitosti
Hrozby

Rekreace

Silné stránky

Vedení cyklotras přes území obce

Slabé stránky

Nízký turistický potenciál

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hospodářské podmínky

Vysoká míra podnikatelské aktivity
Nárůst počtu obsazených pracovních míst mezi lety 2007 2010

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby

Významné limity na území obce
► Záplavové území
► Prvky ÚSES
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Kód

Střet, závada, problém

Poznámka

Zastavitelná plocha zasahuje do ochranného
ZPoVZ
pásma vodního zdroje
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Prověřit vymezení plochy ve vztahu k
ochrannému pásmu vodního zdroje.

Dopravní a technická infrastruktura:
Kód
_Č_

Střet, závada, problém

Poznámka
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.

Absence ČOV

Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry
technické infrastruktury
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
ZPxzTI
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Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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Chobot
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a
geologie

Silné stránky

Absence plošných poddolovaných území

Slabé stránky

Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Absence aktivní zóny záplavového území
Absence zranitelných oblastí

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hygiena životního
prostředí

Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny

Vymezeny prvky ÚSES

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby

Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby

Vysoká míra zalesnění

Silné stránky

Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Absence soustavné kanalizační sítě
Absence ČOV
Absence veřejné vodovodní sítě
Absence plynofikace
Absence kvalitního silničního napojení
Absence přímého napojení na železniční síť

Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky
Slabé stránky

Sociodemografické
podmínky

Příležitosti
Hrozby

Mírný nárůst počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011
Poměrně vysoký index stáří
Absence zařízení zdravotních a sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst
Úbytek obyvatelstva v dalších letech z důvodu nevyhovující
věkové struktury

Silné stránky
Slabé stránky

Bydlení

Stagnace bytové výstavby

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vysoký podíl objektů individuální rekreace
Vedení cyklotras přes území obce
Obec je využívána k rekreaci

Slabé stránky

Rekreace

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hospodářské podmínky

Slabé stránky

Nulová míra dlouhodobé nezaměstnanosti
Nízká míra podnikatelské aktivity
Vysoká míra nezaměstnanosti

Příležitosti
Hrozby

Významné limity na území obce
► Prvky ÚSES
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
Dopravní a technická infrastruktura:
Kód

Střet, závada, problém

_P_

Absence plynofikace

_K_

Absence kanalizace

_Č_

Absence ČOV

_V_

Absence veřejné vodovodní sítě

Poznámka
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro zavedení plynovodu.
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro vybudování kanalizace.
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro zavedení veřejného vodovodu.

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
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Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Kód
_B_

Střet, závada, problém

Poznámka
Možným řešením je vymezení nových ploch pro
bydlení.

Nedostatek ploch pro bytovou výstavbu

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

33

PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.

Kadov
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a
geologie

Silné stránky

Absence plošných poddolovaných území

Slabé stránky

Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Absence aktivní zóny záplavového území
Absence zranitelných oblastí

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hygiena životního
prostředí

Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vymezeny prvky ÚSES
Přírodní rezervace
Přírodní památka

Ochrana přírody a krajiny Slabé stránky
Příležitosti

Navržen přírodní park

Hrozby
Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby
Silné stránky

Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Příležitosti

Existence soustavné kanalizační sítě
Plynofikace obce
Poloha na silnici II. třídy
Absence ČOV
Absence veřejné vodovodní sítě
Lokální problémy se zajištěním dostatečného zdroje pitné vody
v období sucha
Absence přímého napojení na železniční síť
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst

Hrozby
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Silné stránky
Sociodemografické
podmínky

Slabé stránky

Pokles počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011
Záporný přirozený přírůstek
Absence zařízení zdravotních a sociálních služeb

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Bydlení

Slabé stránky

Rozvoj výstavby bytových domů
Stagnace rozvoje rodinných domů
Vysoký podíl domů postavených před rokem 1920

Příležitosti
Hrozby

Silné stránky
Rekreace

Přírodní hodnoty – Hořejší rybník, Kadovský viklan
Významná kulturní památka – tvrz
Vedení cyklotras přes území obce
Přítomnost ubytovacích zařízení
Obec je využívána k rekreaci

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hospodářské podmínky

Slabé stránky

Nízká míra podnikatelské aktivity
Vysoká míra nezaměstnanosti

Příležitosti
Hrozby

Významné limity na území obce
►
►
►
►

Prvky ÚSES
Přírodní rezervace
Přírodní památka
Vysokotlaký plynovod
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Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Kód
sS2/ZU
RPoLE
RPoNC
RPoPP
ZPoLE
ZPoMP
ZPoNC
ZPoPP

Střet, závada, problém

Poznámka

Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné
území
Rozvojová plocha (vymezená v ZÚR) zasahuje do
lesa
Rozvojová plocha (vymezená v ZÚR) zasahuje do
nadregionálního biocentra
Rozvojová plocha (vymezená v ZÚR) zasahuje do
přírodního parku
Zastavitelná plocha zasahuje do lesa
Zastavitelná plocha zasahuje do maloplošného
chráněného území
Zastavitelná plocha zasahuje do nadregionálního
biocentra
Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku

Možným řešením je realizace obchvatu,
přeložky, protihlukových opatření.
Prověřit vymezení plochy tak, aby bylo ve vztahu
k prvkům přírody co nejšetrnější.
Prověřit vymezení plochy tak, aby bylo ve vztahu
k prvkům přírody co nejšetrnější.
Prověřit vymezení plochy tak, aby bylo ve vztahu
k prvkům přírody co nejšetrnější.
Prověřit vymezení plochy tak, aby bylo ve vztahu
k prvkům přírody co nejšetrnější.
Uvést vymezení plochy do souladu s plochami,
jejichž zastavění je nežádoucí.
Prověřit vymezení plochy tak, aby bylo ve vztahu
k prvkům přírody co nejšetrnější.
Prověřit vymezení plochy tak, aby bylo ve vztahu
k prvkům přírody co nejšetrnější.

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Dopravní a technická infrastruktura:
Kód

Střet, závada, problém

_Č_

Absence ČOV

_V_

Absence veřejné vodovodní sítě

Poznámka
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro zavedení veřejného vodovodu.

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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Kocelovice
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost
Silné stránky
Horninové prostředí a
geologie

Slabé stránky

Existence plošných poddolovaných území
Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Slabé stránky

Výskyt vodních zdrojů
Absence zranitelných oblastí
Existence aktivní zóny záplavového území

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hygiena životního
prostředí

Slabé stránky

Ohrožení zastavěného území povodněmi
Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu
Výskyt starých ekologických zátěží

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vymezeny prvky ÚSES
Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000

Ochrana přírody a krajiny Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby
Silné stránky
Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Plynofikace obce
Poloha na silnici II. třídy
Absence ČOV
Absence veřejné vodovodní sítě
Absence přímého napojení na železniční síť

Příležitosti
Hrozby

37

PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.

Silné stránky

Silné stránky

Pokles počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011
Záporný přirozený přírůstek
Poměrně vysoký index stáří
Absence zařízení zdravotních a sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst
Úbytek obyvatelstva v dalších letech z důvodu nevyhovující
věkové struktury
Rozvoj výstavby bytových domů

Slabé stránky

Stagnace rozvoje rodinných domů

Slabé stránky

Sociodemografické
podmínky

Příležitosti
Hrozby

Bydlení

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Přírodní hodnoty – Kocelovické pastviny

Slabé stránky

Rekreace

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hospodářské podmínky

Poměrně nízká míra nezaměstnanosti

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby

Významné limity na území obce
►
►
►
►

Záplavové území
Plošné poddolované území
NATURA 2000
Prvky ÚSES

Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Kód
_Zú_

Střet, závada, problém

Poznámka

Existence zúžených profilů vodních toků

Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné
území
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
sS2/ZU

Možným řešením je revitalizace vodních toků a
říčních systémů.
Možným řešením je realizace obchvatu,
přeložky, protihlukových opatření.

Dopravní a technická infrastruktura:
Kód

Střet, závada, problém

_Č_

Absence ČOV

_V_

Absence veřejné vodovodní sítě

Poznámka
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro zavedení veřejného vodovodu.

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
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Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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Lažánky
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a
geologie

Silné stránky

Absence plošných poddolovaných území

Slabé stránky

Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Absence aktivní zóny záplavového území
Absence zranitelných oblastí

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hygiena životního
prostředí

Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny

Vymezeny prvky ÚSES

Slabé stránky
Příležitosti

Navržen přírodní park

Hrozby
Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby
Silné stránky
Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Existence soustavné kanalizační sítě
Existence veřejné vodovodní sítě
Plynofikace obce
Absence ČOV
Absence kvalitního silničního napojení
Absence přímého napojení na železniční síť

Příležitosti
Hrozby
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Sociodemografické
podmínky

Silné stránky

Nárůst počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011

Slabé stránky

Absence zařízení zdravotních a sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Rozvoj bytové výstavby

Slabé stránky

Bydlení

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Rekreační střediska
Množství objektů individuální rekreace

Slabé stránky

Rekreace

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hospodářské podmínky

Slabé stránky

Vysoká míra nezaměstnanosti
Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti

Příležitosti
Hrozby

Významné limity na území obce
► Prvky ÚSES
Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Kód
ZPoPP

Střet, závada, problém

Poznámka

Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku

Prověřit vymezení plochy tak, aby bylo ve vztahu
k prvkům přírody co nejšetrnější.

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Dopravní a technická infrastruktura:
Kód
_Č_

Střet, závada, problém

Poznámka
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.

Absence ČOV

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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Lažany
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a
geologie

Silné stránky

Absence plošných poddolovaných území

Slabé stránky

Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Absence aktivní zóny záplavového území
Absence zranitelných oblastí

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hygiena životního
prostředí

Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny

Vymezeny prvky ÚSES

Slabé stránky
Příležitosti

Navržen přírodní park

Hrozby
Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby
Silné stránky

Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Poměrně vysoká míra zalesnění

Existence soustavné kanalizační sítě
Absence ČOV
Absence veřejné vodovodní sítě
Absence plynofikace
Absence kvalitního silničního napojení
Absence přímého napojení na železniční síť

Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky

Slabé stránky

Sociodemografické
podmínky

Příležitosti
Hrozby

Poměrně výrazný pokles počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011
Poměrně výrazně záporné migrační saldo
Záporný přirozený přírůstek
Poměrně vysoký index stáří
Absence zařízení zdravotních a sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst
Úbytek obyvatelstva v dalších letech z důvodu nevyhovující
věkové struktury

Silné stránky
Slabé stránky

Bydlení

Nízký rozvoj bytové výstavby

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Významná kulturní památka – zámek
Množství objektů individuální rekreace

Slabé stránky

Rekreace

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hospodářské podmínky

Slabé stránky

Vysoká míra podnikatelské aktivity
Vysoká daňová výtěžnost na obyvatele
Vysoká míra nezaměstnanosti
Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti
Prakticky žádná pracovní místa v obci

Příležitosti
Hrozby

Významné limity na území obce
► Prvky ÚSES
Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Kód

Střet, závada, problém

Poznámka

ZPoNK

Zastavitelná plocha zasahuje do nadregionálního
biokoridoru

ZPoPP

Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
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Prověřit vymezení plochy tak, aby bylo ve vztahu
k prvkům přírody co nejšetrnější.
Prověřit vymezení plochy tak, aby bylo ve vztahu
k prvkům přírody co nejšetrnější.
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Dopravní a technická infrastruktura:
Kód

Střet, závada, problém

_P_

Absence plynofikace

_Č_

Absence ČOV

_V_

Absence veřejné vodovodní sítě

Poznámka
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro zavedení plynovodu.
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro zavedení veřejného vodovodu.

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Kód
_B_

Střet, závada, problém

Poznámka
Možným řešením je vymezení nových ploch pro
bydlení.

Nedostatek ploch pro bytovou výstavbu

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
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Lnáře
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost
Silné stránky
Horninové prostředí a
geologie

Slabé stránky

Existence plošných poddolovaných území
Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Absence aktivní zóny záplavového území
Absence zranitelných oblastí

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hygiena životního
prostředí

Slabé stránky

Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu
Výskyt starých ekologických zátěží

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny

Vymezeny prvky ÚSES
Přírodní rezervace
Přírodní památka
Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby

Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby

Silné stránky
Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Existence kanalizační sítě a ČOV
Existence veřejné vodovodní sítě
Plynofikace obce
Poloha na silnicích I. a II. třídy
Přímé napojení na železniční síť

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky

Sociodemografické
podmínky

Slabé stránky
Příležitosti

Existence zařízení zdravotních služeb
Pokles počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011
Poměrně výrazně záporné migrační saldo
Záporný přirozený přírůstek
Absence zařízení sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst

Hrozby
Silné stránky
Bydlení

Slabé stránky

Stagnace bytové výstavby

Příležitosti
Hrozby

Silné stránky
Rekreace

Přírodní hodnoty – Hořejší rybník
Významná kulturní památka – zámek
Muzeum kočky
Vedení cyklotras přes území obce
Přítomnost ubytovacích zařízení

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hospodářské podmínky

Slabé stránky
Příležitosti

Pokles počtu obsazených pracovních míst mezi lety 2007 a
2010
Využití brownfields

Hrozby

Významné limity na území obce
►
►
►
►
►
►

Plošné poddolované území
Přírodní rezervace
Přírodní památka
NATURA 2000
Prvky ÚSES
Vysokotlaký plynovod
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Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Kód
_Zú_
sS1/ZU
sS2/ZU

Střet, závada, problém

Poznámka

Existence zúžených profilů vodních toků
Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné
území
Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné
území

sS1xRK

Silnice I. třídy křižuje regionální biokoridor

sS2xNC

Silnice II. třídy křižuje nadregionální biocentrum

ZPoRK

Zastavitelná plocha zasahuje do regionálního
biokoridoru

zS1xLE

Záměr silnice I. třídy prochází lesem

zS1xRK

Záměr silnice I. třídy křižuje regionální biokoridor

Možným řešením je revitalizace vodních toků a
říčních systémů.
Možným řešením je realizace obchvatu,
přeložky, protihlukových opatření.
Možným řešením je realizace obchvatu,
přeložky, protihlukových opatření.

Prověřit vymezení plochy tak, aby bylo ve vztahu
k prvkům přírody co nejšetrnější.
Prověřit vedení silnice tak, aby bylo ve vztahu
k přírodním prvkům co nejšetrnější.
Prověřit vedení silnice tak, aby bylo ve vztahu
k přírodním prvkům co nejšetrnější.

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Dopravní a technická infrastruktura:
Kód

Střet, závada, problém

Poznámka

Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry
dopravní infrastruktury
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
ZPxzDI

Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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Lom
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a
geologie

Silné stránky

Absence plošných poddolovaných území

Slabé stránky

Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Slabé stránky

Existence zranitelných oblastí
Existence aktivní zóny záplavového území

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hygiena životního
prostředí

Ohrožení zastavěného území povodněmi
Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny

Vymezeny prvky ÚSES

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby

Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby
Silné stránky
Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Poměrně velká rozloha orné půdy
Poměrně nízká míra zalesnění

Existence soustavné kanalizační sítě
Existence veřejné vodovodní sítě
Absence ČOV
Absence plynofikace
Absence kvalitního silničního napojení
Absence přímého napojení na železniční síť

Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky
Slabé stránky

Sociodemografické
podmínky

Příležitosti
Hrozby

Stagnace počtu obyvatel
Poměrně vysoký index stáří
Absence zařízení zdravotních a sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst
Úbytek obyvatelstva v dalších letech z důvodu nevyhovující
věkové struktury

Silné stránky
Slabé stránky

Bydlení

Stagnace bytové výstavby

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Rekreace

Atraktivita – indiánská pevnost Fort Hary
Vedení cyklotras přes území obce
Přítomnost ubytovacích zařízení
Obec je využívána k rekreaci

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby

Hospodářské podmínky

Silné stránky

Vysoká míra podnikatelské aktivity

Slabé stránky

Prakticky žádná pracovní místa v obci

Příležitosti
Hrozby

Významné limity na území obce
► Záplavové území
► Prvky ÚSES
Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Kód

Střet, závada, problém

Poznámka

Zastavěné území zasahuje do záplavového území
sZUoZQ
Q100
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Možným řešením je realizace protipovodňových
opatření.

Dopravní a technická infrastruktura:
Kód

Střet, závada, problém

_P_

Absence plynofikace

_Č_

Absence ČOV

Poznámka
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro zavedení plynovodu.
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.

Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry
technické infrastruktury
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
ZPxzTI
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Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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Mačkov
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a
geologie

Silné stránky

Přítomnost ložisek nerostných surovin

Slabé stránky

Existence plošných poddolovaných území

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Absence aktivní zóny záplavového území
Absence zranitelných oblastí

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hygiena životního
prostředí

Slabé stránky

Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu
Výskyt starých ekologických zátěží

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny

Vymezeny prvky ÚSES

Slabé stránky
Příležitosti

Navržen přírodní park

Hrozby
Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby
Silné stránky
Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Poměrně vysoká míra zalesnění

Existence soustavné kanalizační sítě
Existence veřejné vodovodní sítě
Plynofikace obce
Přímé napojení na železniční síť
Absence ČOV
Absence kvalitního silničního napojení

Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky
Slabé stránky

Sociodemografické
podmínky

Příležitosti

Poměrně nízký index stáří
Existence zařízení sociálních a zdravotních služeb
Stagnace počtu obyvatel
Záporný přirozený přírůstek
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst

Hrozby
Silné stránky

Rozvoj bytové výstavby

Slabé stránky

Bydlení

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vedení cyklotras přes území obce

Slabé stránky

Rekreace

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hospodářské podmínky

Příležitosti

Významný zaměstnavatel
Nízká míra podnikatelské aktivity
Nízká daňová výtěžnost na obyvatele
Využití brownfields

Hrozby

Působení ekonomické krize

Slabé stránky

Významné limity na území obce
► Plošné poddolované území
► Prvky ÚSES
► Vysokotlaký plynovod
Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Kód
ZPoPP

Střet, závada, problém

Poznámka

Zastavitelná plocha zasahuje do přírodního parku

Prověřit vymezení plochy tak, aby bylo ve vztahu
k prvkům přírody co nejšetrnější.

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Dopravní a technická infrastruktura:
Kód
_Č_

Střet, závada, problém

Poznámka
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.

Absence ČOV

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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Myštice
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a
geologie

Silné stránky

Přítomnost ložisek nerostných surovin

Slabé stránky

Existence plošných poddolovaných území

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Slabé stránky

Existence zranitelných oblastí
Existence aktivní zóny záplavového území

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hygiena životního
prostředí

Slabé stránky

Ohrožení zastavěného území povodněmi
Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu
Výskyt starých ekologických zátěží

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny

Vymezeny prvky ÚSES

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby

Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby
Silné stránky

Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Poloha na silnici II. třídy
Nedostatečná kanalizační síť
Absence ČOV
Nedostatečné pokrytí veřejnou vodovodní sítí
Absence plynofikace
Absence přímého napojení na železniční síť

Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky

Silné stránky

Stagnace počtu obyvatel
Záporný přirozený přírůstek
Poměrně vysoký index stáří
Absence zařízení zdravotních a sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst
Úbytek obyvatelstva v dalších letech z důvodu nevyhovující
věkové struktury
Mírný rozvoj výstavby bytových domů

Slabé stránky

Stagnace výstavby rodinných domů

Slabé stránky
Sociodemografické
podmínky
Příležitosti
Hrozby

Bydlení

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vedení cyklotras přes území obce
Přítomnost ubytovacích zařízení
Obec je využívána k rekreaci

Slabé stránky

Rekreace

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hospodářské podmínky

Slabé stránky

Vysoká daňová výtěžnost na obyvatele
Vysoká míra nezaměstnanosti
Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti

Příležitosti
Hrozby

Významné limity na území obce
►
►
►
►

Záplavové území
Plošné poddolované území
Prvky ÚSES
Elektrické vedení velmi vysokého napětí

Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Kód
sZUoZQ
sS2/ZU

Střet, závada, problém

Poznámka

Zastavěné území zasahuje do záplavového území
Q100
Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné
území

sS2xRK Silnice II. třídy křižuje regionální biokoridor
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
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Možným řešením je realizace protipovodňových
opatření.
Možným řešením je realizace obchvatu,
přeložky, protihlukových opatření.
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Dopravní a technická infrastruktura:
Kód

Střet, závada, problém

Poznámka

_P_

Absence plynofikace

_Nk_

Nedostatečné napojení obyvatel na soustavnou
kanalizační síť

_Č_

Absence ČOV

_Nv_

Nedostatečné napojení obyvatel na veřejnou
vodovodní síť

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro zavedení plynovodu.
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro dobudování kanalizace.
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro rozšíření zavedení veřejného
vodovodu.
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Předmíř
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost
Silné stránky
Horninové prostředí a
geologie

Slabé stránky

Existence plošných poddolovaných území
Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Absence aktivní zóny záplavového území
Absence zranitelných oblastí

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hygiena životního
prostředí

Slabé stránky

Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu
Výskyt starých ekologických zátěží

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny

Vymezeny prvky ÚSES

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby

Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby
Silné stránky
Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Poměrně velká rozloha orné půdy
Nízká míra zalesnění

Existence soustavné kanalizační sítě
Existence veřejné vodovodní sítě
Napojení na silnici II. třídy
Absence ČOV
Absence plynofikace
Absence přímého napojení na železniční síť

Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky
Slabé stránky

Sociodemografické
podmínky

Příležitosti

Nárůst počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011
Existence zařízení zdravotních služeb
Absence zařízení sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst

Hrozby
Silné stránky

Mírný rozvoj bytové výstavby

Slabé stránky

Bydlení

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Slabé stránky

Rekreace

Vedení cyklotras přes území obce
Obec je využívána k rekreaci
Absence ubytovacích zařízení

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hospodářské podmínky

Slabé stránky
Příležitosti

Nízká míra podnikatelské aktivity
Pokles počtu obsazených pracovních míst mezi lety 2007 a
2010
Využití brownfields

Hrozby

Významné limity na území obce
► Plošné poddolované území
► Prvky ÚSES
► Vysokotlaký plynovod
Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
Dopravní a technická infrastruktura:
Kód

Střet, závada, problém

_P_

Absence plynofikace

_Č_

Absence ČOV

Poznámka
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro zavedení plynovodu.
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Kód

Střet, závada, problém

Poznámka

Nedostatek ubytovacích kapacit
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
_U_
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Sedlice
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a
geologie

Silné stránky

Absence plošných poddolovaných území

Slabé stránky

Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Slabé stránky

Výskyt vodních zdrojů
Absence aktivní zóny záplavového území
Existence zranitelných oblastí

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hygiena životního
prostředí

Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny Slabé stránky
Příležitosti

Vymezeny prvky ÚSES
Přírodní rezervace
Navržen přírodní park

Hrozby
Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby

Silné stránky
Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Poměrně vysoká míra zalesnění

Existence soustavné kanalizační sítě napojené na ČOV
Existence veřejné vodovodní sítě
Plynofikace obce
Poloha na silnicích I. a II. třídy
Přímé napojení na železniční síť

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky
Sociodemografické
podmínky

Slabé stránky
Příležitosti

Nárůst počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011
Poměrně výrazně kladné migrační saldo
Existence zařízení zdravotních a sociálních služeb
Záporný přirozený přírůstek
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst

Hrozby
Silné stránky

Rozvoj bytové výstavby

Slabé stránky

Bydlení

Příležitosti
Hrozby

Silné stránky
Rekreace

Přírodní hodnoty - Sedlická obora
Významná kulturní památka – zámek
Poměrně vysoký počet objektů individuální rekreace
Vedení cyklotras přes území obce
Přítomnost ubytovacích zařízení
Obec je využívána k rekreaci

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby

Slabé stránky

Nárůst počtu obsazených pracovních míst mezi lety 2007 2010
Nízká míra podnikatelské aktivity

Příležitosti

Využití brownfields

Silné stránky
Hospodářské podmínky

Hrozby

Významné limity na území obce
► Přírodní rezervace
► Prvky ÚSES
► Vysokotlaký plynovod
Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Kód
sS1/ZU

Střet, závada, problém

Poznámka

Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné
území

Možným řešením je realizace obchvatu,
přeložky, protihlukových opatření.

sS2xNK Silnice II. třídy křižuje nadregionální biokoridor
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Dopravní a technická infrastruktura:
Kód

Střet, závada, problém

Poznámka

Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry
dopravní infrastruktury
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
ZPxzDI
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Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.

60

PROCES
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.

Škvořetice
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a
geologie

Silné stránky

Absence plošných poddolovaných území

Slabé stránky

Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby

Vodní režim

Silné stránky

Absence aktivní zóny záplavového území

Slabé stránky

Existence zranitelných oblastí

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hygiena životního
prostředí

Slabé stránky

Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu
Výskyt starých ekologických zátěží

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny

Vymezeny prvky ÚSES

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby

Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby
Silné stránky
Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Poměrně velká rozloha orné půdy

Existence veřejné vodovodní sítě
Plynofikace obce
Absence ČOV
Absence kvalitního silničního napojení
Absence přímého napojení na železniční síť

Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky
Slabé stránky

Sociodemografické
podmínky

Příležitosti

Nárůst počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011
Kladné migrační saldo
Absence zařízení zdravotních a sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst

Hrozby
Silné stránky

Mírný rozvoj bytové výstavby

Slabé stránky

Bydlení

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Významná kulturní památka – zámek
Vedení cyklotras přes území obce

Slabé stránky

Rekreace

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hospodářské podmínky

Slabé stránky
Příležitosti

Poměrně nízká míra nezaměstnanosti
Pokles počtu obsazených pracovních míst mezi lety 2007 a
2010
Využití brownfields

Hrozby

Významné limity na území obce
► Záplavové území
► Prvky ÚSES
► Vysokotlaký plynovod
Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
Dopravní a technická infrastruktura:
Kód
_Č_

Střet, závada, problém

Poznámka
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.

Absence ČOV

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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Tchořovice
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a
geologie

Silné stránky

Absence plošných poddolovaných území

Slabé stránky

Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Absence aktivní zóny záplavového území
Absence zranitelných oblastí

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hygiena životního
prostředí

Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vymezeny prvky ÚSES
Přírodní rezervace
Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000

Ochrana přírody a krajiny Slabé stránky
Příležitosti

Navržen přírodní park

Hrozby
Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby

Silné stránky
Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Existence soustavné kanalizační sítě
Existence veřejné vodovodní sítě
Plynofikace obce
Poloha na silnici I. třídy
Přímé napojení na železniční síť
Absence ČOV

Příležitosti
Hrozby
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Sociodemografické
podmínky

Silné stránky

Nárůst počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011

Slabé stránky

Absence zařízení zdravotních a sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Mírný rozvoj bytové výstavby

Slabé stránky

Bydlení

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Přírodní hodnoty – Dolejší rybník, Hořejší rybník
Významná kulturní památka - tvrz

Slabé stránky

Rekreace

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky
Hospodářské podmínky

Slabé stránky

Vysoká míra nezaměstnanosti

Příležitosti
Hrozby

Významné limity na území obce
►
►
►
►

Přírodní rezervace
NATURA 2000
Prvky ÚSES
Vysokotlaký plynovod

Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Kód

Střet, závada, problém

Poznámka

sS1/ZU

Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné
území

sS1xNC

Silnice I. třídy křižuje nadregionální biocentrum

Rozvojová plocha (vymezená v ZÚR) zasahuje do
přírodního parku
Zastavitelná plocha zasahuje do maloplošného
ZPoMP
chráněného území
Zastavitelná plocha zasahuje do nadregionálního
ZPoNC
biocentra
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
RPoPP
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Možným řešením je realizace obchvatu,
přeložky, protihlukových opatření.
Prověřit vymezení plochy tak, aby bylo ve vztahu
k prvkům přírody co nejšetrnější.
Uvést vymezení plochy do souladu s plochami,
jejichž zastavění je nežádoucí.
Prověřit vymezení plochy tak, aby bylo ve vztahu
k prvkům přírody co nejšetrnější.
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Dopravní a technická infrastruktura:
Kód
_Č_

Střet, závada, problém

Poznámka
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.

Absence ČOV

Zastavitelná plocha je v konfliktu se záměry
technické infrastruktury
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu
ZPxzTI

Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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Uzenice
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a
geologie

Silné stránky

Absence plošných poddolovaných území

Slabé stránky

Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby

Vodní režim

Silné stránky

Absence aktivní zóny záplavového území

Slabé stránky

Existence zranitelných oblastí

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hygiena životního
prostředí

Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny

Vymezeny prvky ÚSES

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby

Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby
Silné stránky

Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Poměrně velká rozloha orné půdy
Poměrně nízká míra zalesnění

Existence soustavné kanalizační sítě
Absence ČOV
Absence veřejné vodovodní sítě
Absence plynofikace
Absence kvalitního silničního napojení
Absence přímého napojení na železniční síť

Příležitosti
Hrozby
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Sociodemografické
podmínky

Silné stránky

Mírný nárůst počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011

Slabé stránky

Absence zařízení zdravotních a sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst

Příležitosti
Hrozby

Bydlení

Silné stránky

Rozvoj bytové výstavby

Slabé stránky

Vysoký podíl domů postavených před rokem 1920

Příležitosti
Hrozby

Rekreace

Silné stránky

Vedení cyklotras přes území obce

Slabé stránky

Nízký turistický potenciál

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hospodářské podmínky

Slabé stránky

Vysoká míra nezaměstnanosti

Příležitosti
Hrozby

Významné limity na území obce
► Prvky ÚSES
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
Dopravní a technická infrastruktura:
Kód

Střet, závada, problém

_P_

Absence plynofikace

_Č_

Absence ČOV

_V_

Absence veřejné vodovodní sítě

Poznámka
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro zavedení plynovodu.
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro zavedení veřejného vodovodu.

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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Uzeničky
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a
geologie

Silné stránky

Absence plošných poddolovaných území

Slabé stránky

Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby

Vodní režim

Silné stránky

Absence aktivní zóny záplavového území

Slabé stránky

Existence zranitelných oblastí

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hygiena životního
prostředí

Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby

Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby

Poměrně vysoká míra zalesnění

Silné stránky
Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Absence ČOV
Absence plynofikace
Absence kvalitního silničního napojení
Absence přímého napojení na železniční síť

Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky
Slabé stránky

Sociodemografické
podmínky

Příležitosti
Hrozby

Pokles počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011
Poměrně vysoký index stáří
Absence zařízení zdravotních a sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst
Úbytek obyvatelstva v dalších letech z důvodu nevyhovující
věkové struktury

Silné stránky
Slabé stránky

Bydlení

Stagnace bytové výstavby

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vedení cyklotras přes území obce

Slabé stránky

Rekreace

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hospodářské podmínky

Slabé stránky

Vysoká daňová výtěžnost na obyvatele
Vysoká míra nezaměstnanosti
Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti

Příležitosti
Hrozby

Významné limity na území obce
► Elektrické vedení velmi vysokého napětí
Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
Dopravní a technická infrastruktura:
Kód

Střet, závada, problém

_P_

Absence plynofikace

_Č_

Absence ČOV

_V_

Absence veřejné vodovodní sítě

Poznámka
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro zavedení plynovodu.
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.
Možným řešením je vytvoření územních
podmínek pro zavedení veřejného vodovodu.

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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Záboří
Vysvětlivky:
1 – Horninové prostředí a geologie
2 – Vodní režim
3 – Hygiena životního prostředí
4 – Ochrana přírody a krajiny
5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
6 – Veřejná technická infrastruktura
7 – Veřejná dopravní infrastruktura
8 – Socio-demografické podmínky
9 – Bydlení
10 – Rekreace
11 – Regionální ekonomika
12 – Trh práce
13 – Daňová výtěžnost

Horninové prostředí a
geologie

Silné stránky

Absence plošných poddolovaných území

Slabé stránky

Absence ložisek nerostných surovin

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Vodní režim

Absence aktivní zóny záplavového území
Absence zranitelných oblastí

Slabé stránky
Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Hygiena životního
prostředí

Slabé stránky

Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu
Výskyt starých ekologických zátěží

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Ochrana přírody a krajiny

Vymezeny prvky ÚSES

Slabé stránky
Příležitosti

Navržen přírodní park

Hrozby
Silné stránky
Zemědělský půdní fond a Slabé stránky
pozemky určené k plnění
Příležitosti
funkcí lesa
Hrozby
Silné stránky
Veřejná dopravní a
technická infrastruktura

Slabé stránky

Poměrně vysoká míra zalesnění

Existence veřejné vodovodní sítě
Plynofikace obce
Absence ČOV
Absence kvalitního silničního napojení
Absence přímého napojení na železniční síť

Příležitosti
Hrozby
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Silné stránky
Slabé stránky

Sociodemografické
podmínky

Příležitosti

Poměrně nízký index stáří
Existence zařízení zdravotních služeb
Pokles počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011
Absence zařízení sociálních služeb
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do
venkovských obcí a malých měst

Hrozby
Silné stránky
Slabé stránky

Bydlení

Stagnace bytové výstavby
Vysoký podíl domů postavených před rokem 1920

Příležitosti
Hrozby
Silné stránky

Atraktivita - rozhledna

Slabé stránky

Rekreace

Příležitosti
Hrozby

Hospodářské podmínky

Silné stránky

Poměrně vysoká míra podnikatelské aktivity

Slabé stránky

Vysoká míra nezaměstnanosti

Příležitosti
Hrozby

Významné limity na území obce
► Prvky ÚSES
Problémy k řešení v ÚPD
Environmentální část:
Kód

Střet, závada, problém

Poznámka

Zastavitelná plocha zasahuje do nadregionálního
ZPoNC
biocentra
Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Prověřit vymezení plochy tak, aby bylo ve vztahu
k prvkům přírody co nejšetrnější.

Dopravní a technická infrastruktura:
Kód
_Č_

Střet, závada, problém

Poznámka
Možným řešením je příprava územního plánu na
vybudování ČOV nebo připojení kanalizačních
sítí na již vybudované ČOV.

Absence ČOV

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu

Sociodemografický a ekonomický pilíř:
Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.
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