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KARTY OBCÍ

BOHUSLAVICE
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řeka Morava

W

poloha v CHOPAV
vodní zdroje
soběstačnost v zásobování pitnou vodou
stanovené záplavové území řeky Moravy
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realizace protipovodňových opatření na řece Moravě
ohrožení území povodněmi na řece Moravě

HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
OCHRANA PŘÍRODY
A KRAJINY
ZPF A PUPFL

W

vybudovaná kanalizace
plynofikace území
absence starých ekologických zátěží
vyřešené odpadové hospodářství (svoz odpadu mimo území obce)
překročení limitní hodnoty imisí polétavého prachu PM10
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areál zemědělské výroby
-
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území soustavy NATURA 2000 - EVL Litovelské Pomoraví
funkční prvky ÚSES
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nízký koeficient ekologické stability
nízké zastoupení lesních porostů
-
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vysoký podíl půd II. třídy ochrany ZPF
nižší zastoupení lesních porostů
-
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přes území vedeny cyklotrasy
plynofikace území
vybudovaná kanalizace
napojení na veřejný vodovod
blízkost železniční stanice Lukavice
umístění mimo hlavní silniční tahy
-

SOCIODEMOGRAFICKÉ
PODMÍNKY
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absence sesuvných a podolovaných území
do CHLÚ zasahuje zastavěné území
-
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BYDLENÍ

výskyt nevýhradních ložisek ST1-10 Hrabová u Dubicka - Bohuslavice, ST111 Vitošov - Lukavice, ST1-9 Lukavice na Moravě

S

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA

výskyt výhradního ložiska Dubicko-Háj (3016301) a CHLÚ č. 78362 Dubicko
(štěrkopísky)
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počet obyvatel (k 1.1.2016)
rozloha
nadmořská výška
katastrální území

mateřská a základní škola
stabilizovaná struktura s potenciálem dalšího rozvoje
poměrně vysoký počet dokončených bytů od r. 2014 (6 bytů)
klesající podíl nezaměstnaných
během r. 2015 výrazný úbytek obyvatel (-1,17%)
blízkost sídel s vysokou koncentrací prac.míst (Lukavice, Mohelnice)
-

-

515
396,5 ha
259 m
Bohuslavice nad
Moravou

platná ÚPD Změna č. 1 ÚPO Bohuslavice (vydáno
12/2008)

zachovaný venkovský charakter bydlení v RD
kompletní napojení domácností na veřejnou tech.infrastrukturu
vysoký počet nových bytů v posledních letech
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REKREACE A CESTOVNÍ
RUCH

S

Základní informace o obci

HOSPODÁŘSKÉ
PODMÍNKY

VODNÍ REŽIM

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A
GEOLOGIE

Vyhodnocení jednotlivých témat analýzou SWOT

kód obce
www stránky

525 880
www.bohuslavice.cz

Vývoj počtu obyvatel
2010
509

2011
514

2012
512

2013
517

2014
525

2015
529

2016
515

vhodné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, jezdectví
poměrně hustá síť cest v krajině

Statistické údaje za rok 2015

zařízení tělocvičny, hřiště
nedostatek ubytovacích a stravovacích zařízení přirozený přírůstek
absence kulturně-historických památek nadregionálního významu migrační saldo
blízkost jezdeckého areálu a národní kulturní památky vodní počet obyv. nad 65 let
elektrárny v Háji u Třeštiny počet obyv. 0-14 let
- průměrný věk
snížení podílu nezaměstnaných
nízký počet osob zaměstnaných v terciéru
nižší míra podnikatelské aktivity
nízký počet pracovních míst přímo v obci
blízkost sídel s vysokou koncentrací prac.míst (Mohelnice, Lukavice)
-

-6
-8
94
88
40,4 let

Turistické trasy
Občanská vybavenost
mateřská a základní škola (1. stupeň)
kulturní dům
hřiště
místní knihovna
obchod
restaurace

4,20%
0,37
2,48%
1
39

Vyhodnocení vztahu pilířů udržitelného rozvoje
za použití indikátorů metodiky KÚ
PILÍŘ

SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

HODNOTA

-

-

Hodnoty území
Kulturní hodnoty
Památky
kříž na parc.č. 24/1
místního
pomník padlým na parc.č. 1532/1
významu
kamenný kříž na parc.č. 1532/1
kaple Petra a Pavla na parc.č. 1532/1
kamenný kříž před kaplí na parc.č. 1532/1
Přírodní hodnoty
NATURA 2000 evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví
ÚSES
nadregionální biokoridor K89
Civilizační hodnoty
Cyklotrasy
po silnicích III/31540 a III/31542a

nezaměstnanost
KES
podíl zalesnění
počet dokončených bytů
aktivní podnik.subjekty

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

+
Vyhodnocení problémů v území

TYP

OZNAČENÍ

střet záměr x limit

ZL1

střet záměr x limit

ZL2

hygienická závada
urbanistická závada
urbanistická závada

HZ1
UZ1
UZ2

střet záměr x limit

ZL20

POPIS
střet - návrh napojení vodních zdrojů (ÚS VP1 a
VP4) x výhradní ložisko č. 3062500 (štěrkopísky)
střet - zastavitelná plocha x chráněné ložiskové
území č. 78362 Dubicko (štěrkopísky)
areál zemědělské výroby
nenavazující prvky lokálního ÚSES
nenavazující prvky lokálního ÚSES
střet vodního zdroje VZ Bohuslavice s CHLÚ
Dubicko

