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KARTY OBCÍ

ŠTÍTY

Vyhodnocení jednotlivých témat analýzou SWOT

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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OCHRANA PŘÍRODY A
KRAJINY

zdroj znečištění ovzduší - ZEAS Březná a.s.
-
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vyhlášení navrženého VKP - louka s výskytem zvláště chráněných rostlin u
samoty ve Štítech Na Hranicích
realizace plánované vodní nádrže Hoštejn
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vysoký podíl zemědělské půdy na celkové rozloze území
relativně vysoký podíl zalesnění (1/3 území)
zemědělská půda obdělávána ve velkých nečleněných lánech
vedení cyklotras a turistických tras přes území
dopravní dostupnost prostřednictvím železniční tratě č. 1340
vybudována kanalizace ve městě
napojení města na veřejný vodovod
plynofikace města
v místních částech Crhov, Březná a Heroltice chybí kanalizace a plynovod
v místní části Crhov chybí vodovod
plánovaná výstavba přeložky silnice I/43 Lanškroun - Dolní Lipka
-

SOCIODEMOGRAFCKÉ
PODMÍNKY
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vyřešené odpadové hospodářství (svoz odpadu mimo území obce)
plynofikace města
vybudována kanalizace s napojením na ČOV
zdroj znečištění vod - Intercolor Bílá Voda

NATURA 2000 - ptačí oblast Kralický Sněžník
přírodní park Březná
regionální biocentra 441 Království a OK 18 Údolí Březné, RBK 890
-

S

ZPF A PUPFL

realizace plánované vodní nádrže Hoštejn
-

oblast se zhorš.kvalitou ovzduší - překročení limitů imisí PM10
staré ekolog.zátěže (DTS 836 Štíty-Březná horní, DTS 828 Štíty pod školou,
Skládka Štíty, Na břehu Březné, Skládka Crhov)

S

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

řeka Březná
vydatné vodní zdroje (prameniště v Herolticích)
absence záplavových území a aktivních zón záplavových území
realizace navržených suchých poldrů Březná

BYDLENÍ

VODNÍ REŽIM

S

ložisko výhradních nerostných surovin 3155700 Štíty - hlína, jíl, pískovec
dobývací prostor 7/1043 Štíty - cihlářská surovina
potenciální sesuvné území nad silnicí do Horních Studének
-

REKREACE
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Základní informace o obci
S

HOSPODÁŘSKÉ
PODMÍNKY

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ A
GEOLOGIE
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nízký podíl nezaměstnaných osob
dostupná základní občanská vybavenost

počet obyvatel (k 1.1.2016)
2039
rozloha
2993,2 ha
nadmořská výška
284 m
katastrální území
Březná, Březenský Dvůr,
Crhov, Heroltice, Štítyměsto

dlouhodobě stagnující počet obyvatel
od r. 2011 postaveno 9 nových bytů
kompletní veřejná technická infrastruktura ve Štítech
dostupná základní občanská vybavenost
absence veřejné technické infrastruktury v místních částech
-

platná ÚPD

změna č. 1 ÚPSÚ Štíty (vydána
03/2014)

kód obce
www stránky

541 168
www.stity.cz

Vývoj počtu obyvatel

vhodné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, inline bruslaře
Acrobat Park Štíty - areál akrobatického lyžování
městská památková zóna Štíty - historické centrum s kult.památkami
lyžařský areál a rekreační středisko Heroltice
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Statistické údaje za rok 2015

blízkost velkých lyžařských areálů (Červená Voda) přirozený přírůstek
vybudování vodní nádrže Hoštejn migrační saldo
- počet obyv. nad 65 let
počet obyv. 0-14 let
nízký podíl nezaměstnaných průměrný věk
koncentrace pracovních míst ve velkých průmyslových podnicích
velký počet dojíždějíích za prací do města
nízký podíl osob zaměstnaných v terciéru
horší dopravní dostupnost (velká vzdálenost od dálniční sítě)
-

-4
0
368
317
41,2 let

nezaměstnanost
KES
podíl zalesnění
počet dokončených bytů
aktivní podnik.subjekty

3,18%
1,3
34,78%
1
166

Vyhodnocení vztahu pilířů udržitelného rozvoje
za použití indikátorů metodiky KÚ
PILÍŘ

SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

HODNOTA

-

-

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

+
Vyhodnocení problémů v území

střet záměru a limitu
střet záměrů
hygienická závada
hygienická závada

ZL17
ZZ1
HZ27
HZ28

přeložka silnice I/43 x zastavěné území
přeložka silnice I/43 x zastavitelná plocha
areál zemědělské výroby Březná
areál zemědělské výroby Crhov

hygienická závada

HZ29

stará ekologická zátěž - skládka Štíty

Hodnoty území Přírodní hodnoty
Kulturní hodnoty
Nemovité
25992/8-885 obytná stavba z 1. pol.19.stol.
kult.památky
103461 kostel sv. Jana Křtitele
100197 sousoší Nejsvětější Trojice
16753/8-1154 pilíř se sochou sv. Anny
102327 cihelna
100198 sousoší Nejsvětější Trojice
17192/8-1155 pilíř se sousoším Kalvárie
19068/8-1151 kostel nanebevzetí Panny Marie
20349/8-1152 sloup se sochou Panny Marie
31695/8-1153 sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého
19734/8-1157 stará radnice
16346/38-7689 busta s pam.deskou spisovatele J.Kocourka
Území
14-41-07/3 středověké a novověké jádro obce (Heroltice)
archeolog.
14-41-12/2 středověké a novověké jádro obce (Březná)
zájmu
14-41-12/1 středověké a novověké jádro obce (Štíty)
14-41-12/3 Králova hora
14-41-17/3 hrádek nad řekou Březnou
14-41-17/1 středověké a novověké jádro obce (Crhov)
Památky míst. venkovská usedlost č.p. 50, parc.č. 4, Heroltice
významu
venkovská usedlost č.p. 133, parc.č. 18, Heroltice
venkovská usedlost č.e. 12, parc.č. 131, Heroltice
kříž, parc.č. 1670/3, Heroltice
kříž, parc.č. 162/3, Heroltice
venkovská usedlost č.p. 31, parc.č. 207, Heroltice
kříž, parc.č. 651/7, Heroltice
venkovská usedlost č.p. 89, parc.č. 115, Heroltice
venkovská usedlost č.p. 17, parc.č. 60, Heroltice
kříž, parc.č. 549/2, Heroltice
venkovská usedlost č.p. 15117, parc.č. 63, Heroltice
kříž, parc.č. 280/2, Heroltice
kříž, parc.č. 1302/1, Heroltice
kříž, parc.č. 531/1, Heroltice
kříž, parc.č. 107, Březná
kříž, parc.č. 128, Březenský Dvůr
hasičská zbrojnice, parc.č. 47, Březná
kříž, parc.č. 1699, Štíty-město
kříž, parc.č. 343/1, Štíty-město
kříž, parc.č. 1635, Štíty-město
bývalá věznice č.p.336, parc.č. 64, Štíty-město
kříž, parc.č. 3, Štíty-město
kříž, parc.č. 1595/4, Štíty-město
měšťanský dům č.p.30, parc.č. 61, Štíty-město
pomník, parc.č. 1595/5, Štíty-město
kříž, parc.č. 2071, Štíty-město
kříž, parc.č. 2067, Štíty-město
kříž, parc.č. 2004/1, Štíty-město
pomník, parc.č. 1105/2, Štíty-město
kříž, parc.č. 1051/1, Štíty-město

NATURA
2000
přírodní
park
ÚSES

ptačí oblast Kralický Sněžník
přírodní park Březná

RBC 441 Království a OK 18 Údolí Březné, RBK 890
Civilizační hodnoty
cyklotrasy č. 4224, 6228 a 521
Cyklotrasy, turist. trasy
Občanská vybavenost
MŠ a ZŠ (1. a 2. stupeň)
obchody
hřiště, sportoviště
místní knihovna
kulturní dům restaurace
lékárna

kříž, parc.č. 1346, Štíty-město
pila spojená s bednárnou knihařské lepenky, s vodní
elektrárnou Jaschek a Faber z roku 1898, parc.č. 104,
Štíty-město
kříž, parc.č. 2573/2, Štíty-město
kříž, parc.č. 440/5, Crhov
kříž, parc.č. 15, Crhov
pomník, parc.č.94, Crhov
kříž, parc.č. 108, Crhov
kříž, parc.č. 311/5, Crhov
kříž, parc.č. 356/1, Crhov

