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KARTY OBCÍ

DROZDOV

S
W
O
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řeka Březná
územní rezerva vodní nádrže Hoštejn s retenčním významem
-

OCHRANA PŘÍRODY A
KRAJINY

HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

S

W

ZPF A PUPFL

absence významných zdrojů hluku
vyřešené odpadové hospodářství (svoz odpadu mimo území obce)
staré ekologické zátěže (skládka Drozdov, DTS 801 Drozdov u KD, DTS 799
Drozdov u hřiště, DTS 800 Drozdov u ZD)

O

chybí plynofikace obce (používání méně kvalitních tuhých paliv)
riziko znečištění prostředí ze zemědělské výroby (farma v severní části)
-

T

znečištění řeky Březná průmyslovou výrobou z areálu ležícího proti proudu

S

přírodní park Březná na celém území obce
lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
funkční prvky ÚSES včetně regionálního biokoridoru RBK 890
velmi vysoká ekologická stabilita území (KES = 4,77%)
památný strom (lípa u Opravilů)

W
O
T
S

SOCIODEMOGRA VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A
FICKÉ
TECHNICKÁ
PODMÍNKY
INFRASTRUKTURA

vybudovaná kanalizace

plánovaná vodní nádrž Hoštejn, která má zaplavit údolí Březné

W

vysoký podíl zalesnění (65,84%)
více než polovinu ZPF tvoří trvalé travní porosty
hustá síť polních a lesních cest
nižší podíl půd I. a II. třídy ochrany

O
T

-

S

W
O
T
S
W
O
T

přes území vedena cyklotrasa
napojení na veřejný vodovod
vybudovaná kanalizace
chybí plynofikace obce
kanalizace a vodovod chybí v osadě Drozdovská Pila
klesající podíl nezaměstnaných
výrazný nárůst obyvatel v roce 2015 (téměř 1,5%)
vznik nových pracovních příležitostí v okolí
-

BYDLENÍ

O
T

absence ložisek nerostných surovin
výskyt poddolovaného území Drozdov (železné rudy)
-

REKREACE A CESTOVNÍ
RUCH

S
W

Základní informace o obci
zachovaný vesnický charakter bydlení v RD
dlouhodobá stagnace výstavby nových bytů
-

S
W
O
T
S

počet obyvatel (k 1.1.2016)
rozloha
nadmořská výška
katastrální území
platná ÚPD

vhodné podmínky pro turistiku, cykloturistiku
poměrně hustá síť cest v krajině
rekreační osada Drozdovská Pila v atraktivním údolí řeky Březné

W

nedostatek ubytovacích a stravovacích zařízení
absence kulturně-historických památek nadregionálního významu

O
T

vybudování vodní nádrže Hoštejn jako cíle rekreačních vodních aktivit
vodní nádrž Hoštejn - likvidace chatařského typu rekreace v údolí

S
W

HOSPODÁŘSKÉ
PODMÍNKY

VODNÍ
REŽIM

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ A
GEOLOGIE

Vyhodnocení jednotlivých témat analýzou SWOT

snížení podílu nezaměstnaných
nízký podíl zaměstnaných v terciéru
nižší míra podnikatelské aktivity v obci
horší dopravní dostupnost

ÚP Drozdov (vydáno 10/2014)

kód obce
www stránky

2010
340

2011
341

2012
344

2013
343

2014
339

5
6
65
61
40,8 let

Přírodní hodnoty
Přírodní park přírodní park Březná
LVZCHD
lokalita výskytu zvl.chrán. živočichů Hoštejn (Parnassius mnemosyne)
ÚSES
regionální biokoridor RK 890
Civilizační hodnoty
cyklotrasa č. 6230
Cyklotrasy
Turistické trasy
Občanská vybavenost

mateřská škola
kulturní dům
hřiště

místní knihovna
obchod
pohostinství

2016
351

nezaměstnanost
KES
podíl zalesnění
počet dokončených bytů
aktivní podnik.subjekty

3,11%
4,77
65,84%
0
28

Vyhodnocení vztahu pilířů udržitelného rozvoje

kaple sv. Floriána na parc.č. 33/28

kamenný kříž z r. 1869, parc.č. 890/1
kamenný kříž v ohradní zdi předzahrádky, parc.č. 155
památník obětem 1. svět. války, parc.č. 167/1
kamenný kříž, parc.č. 207/1

2015
340

Statistické údaje za rok 2015

vznik nových pracovních příležitostí v okolí
- přirozený přírůstek
Hodnoty území migrační saldo
Kulturní hodnoty
počet obyv. nad 65 let
Nemovité kulturní památky 44858/8-936 partyzánský pomník
počet obyv. 0-14 let
Území archeolog. zájmu
14-41-22/1 středověké a novověké jádro obce
průměrný věk
Památky místního významu sloup se sousoším Nejsvětější Trojice na parc.č. 31/15

kamenný kříž v ohradní zdi předzahrádky, parc.č. 44
kaple sv. Fabiána a Šebestiána, parc.č. 78

570 141
drozdov.zabrezsko.cz

Vývoj počtu obyvatel

O
T

kovový kříž na kamenném podstavci, parc.č. 83/1
kovový kříž na kamenném podstavci, parc.č. 358
hřbitov s kamenným křížem, parc.č. 405/9
kamenná socha P.Marie na podstavci, parc.č. 405/12
kamenný kříž, parc.č. 405/12

351
1370 ha
515 m
Drozdov

za použití indikátorů metodiky KÚ
PILÍŘ

SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

HODNOTA

+

+

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

+
Vyhodnocení problémů v území

TYP

OZNAČENÍ

střet záměr x limit

ZL3

POPIS
vodní nádrž Hoštejn x zastavěné území

střet záměr x limit
hygienická závada
urbanistická závada

ZL4
HZ2
UZ4

vodní nádrž Hoštejn x prvky ÚSES (RK 890)
areál zemědělské výroby
nenavazující prvky lokálního ÚSES

hygienická závada

HZ3

areál živočišné výroby zasahuje do ochranného
pásma vodního zdroje obec.vodovodu Drozdov

