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KARTY OBCÍ

HOŠTEJN

O
T

řeka Moravská Sázava
řeka Březná
obecní zdroj pitné vody
aktivní zóna záplavového území Moravské Sázavy
stanovené záplavové území řeky Moravské Sázavy
vybudování vodní nádrže Hoštejn (retenční funkce)
vodní nádrž Žichlínek - navržené území zvláštní povodně pod vod.dílem

S

vybudovaná kanalizace a ČOV

W

O

absence velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší
vyřešené odpadové hospodářství (svoz odpadu mimo území obce)
staré ekologické zátěže (Hoštejn - u tratě ČD, DTS 788 Hoštejn u mostu)
není vybudovaná plynofikace obce (vytápění tuhými palivy)
část zástavby je ohrožena hlukem z železnice nad 65 dB
-

T

-

W

S

W

přírodní park Březná zahrnuje celé území obce
lokalita výskytu zvlášt.chrán. rostlin a živočichů Hoštejn
funkční prvky ÚSES
vysoký koeficient ekologické stability (KES=3,44)
fragmentace území železničním koridorem

O
T

plánovaná vodní nádrž Hoštejn, která zaplaví údolí Březné

S

většina zemědělské půdy v území jsou trvalé travní porosty
nevyskytují se zde rozsáhlé, nečleněné lány zemědělské půdy
nízký podíl zemědělské půdy na území obce
nízký podíl půd I. a II. třídy ochrany

ZPF A PUPFL

SOCIODEMOGRAFICKÉ
PODMÍNKY

S

W

dostupná základní občanská vybavenost v obci
nízký index stáří
relativně vysoký index vzdělanosti
dlouhodobě klesající počet obyvatel

počet obyvatel (k 1.1.2016)
rozloha
nadmořská výška
katastrální území

vyšší podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob

platná ÚPD

O
T
S

BYDLENÍ

absence poddolovaných a sesuvných území
absence ložisek nerostných surovin a významných geologických lokalit
-

O
T

chybí plynofikace
omezený prostor pro rozvoj zastavitelných ploch v obci
-

S

vhodné podmínky pro turistiku, cykloturistiku

O
T
S

dopravní dostupnost po silnici II/315
vybudovaný obecní vodovod s vlastním zdrojem pitné vody
vybudovaná kanalizace s ČOV

W
O
T

dopravní dostupnost prostřednictvím železniční tratě
vedení cyklotras a turistických tras přes území
chybí plynofikace obce
-

535 885
hostejn.zabrezsko.cz

Vývoj počtu obyvatel
2010
436

2011
432

2012
433

2013
425

2014
424

T

nedostatek ubytovacích a stravovacích zařízení
vybudování vodní nádrže Hoštejn jako cíle rekreačních vodních aktivit
dokončení cyklostezek Zábřeh-Lupěné a dálší návaznost na Hoštejn
-

S
W
O
T

přirozený přírůstek
migrační saldo
počet obyv. nad 65 let
počet obyv. 0-14 let
průměrný věk

2
3
62
70
38,9 let

2016
419

nezaměstnanost
KES
podíl zalesnění
počet dokončených bytů
aktivní podnik.subjekty

5,57%
3,44
28,28%
0
30

Vyhodnocení vztahu pilířů udržitelného rozvoje

celkově nízká nezaměstnanost
nízká zadluženost obce
nízká míra podnikatelské aktivity
vyšší podíl dlouhodobě nezaměstnaných
-

2015
414

Statistické údaje za rok 2015

torzo středověk.hradu Hoštejn s památníkem založení železnice

za použití indikátorů metodiky KÚ
PILÍŘ

SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

HODNOTA

+

-

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

-

Hodnoty území

horší bonita většiny zemědělské půdy
nejsou realizována vodohospodářská opatření v půdě
-

ÚP Hoštejn (vydáno 01/2015)

kód obce
www stránky

zachovaný venkovský charakter bydlení v RD
napojení domácností na vodovod a kanalizaci
základní vybavenost v obci
dlouhodobá stagnace výstavby nových bytů

O

419
182,6 ha
320 m
Hoštejn

-

W

W

REKREACE

S
W
O
T

W

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA

Základní informace o obci
S

HOSPODÁŘSKÉ
PODMÍNKY

OCHRANA PŘÍRODY A
KRAJINY

HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

VODNÍ REŽIM

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ A
GEOLOGIE

Vyhodnocení jednotlivých témat analýzou SWOT

Kulturní hodnoty
Nemovité kulturní památky 26591/8-890 zřícenina hradu Hoštejn s památníkem
dostavění dráhy
25708/8-891 kříž, parc.č. 47
37431/8-892 sousoší Nejsvětější Trojice, parc.č. 276/2
Území archeolog. zájmu
14-43-02/1 zříc.hradu Hoštejn a středověké jádro obce
Památky místního významu farní kostel sv. Anny, parc.č. 43
kamenný kříž z r. 1792, parc.č. 47
pomník obětem I. a II. svět. války, parc.č. 69
most silniční, železobet.obloukový s dolní mostovkou
usedlost č.p. 37, parc.č. 16
Přírodní hodnoty
Přírodní park
přírodní park Březná
Lokalita výskytu zvláště lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a
chráněných druhů
živočichů Hoštejn (Parnassius mnemosyne)

Vyhodnocení problémů v území
TYP

OZNAČENÍ

hygienická závada

HZ7

POPIS
negat.vlivy dopravy ze žel.trati na obyt.zástavbu

střet záměru a limitu

ZL6

záplavové území Mor.Sázavy x zastavitelné plochy

Civilizační hodnoty
Cyklotrasy
Občanská vybavenost

cyklotrasa č. 521
MŠ a ZŠ (1. stupeň)
hřiště
koupaliště

