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KARTY OBCÍ

HORNÍ STUDÉNKY
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ZPF A PUPFL

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
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absence velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší
napojení obce na kanalizaci s ČOV
plynofikace obce
absence velkých zdrojů hluku
vyřešené odpadové hospodářství (svoz odpadu mimo území obce)
areály živočišné výroby a obory pro chov zvěře jako zdroj zápachu

přírodní park Březná zahrnuje celé území obce
2 památné stromy (lípa u kapličky sv. Linharta, dub za Minářovým)
regionální biokoridor RK 889

na části zeměděl.pozemků jsou realizována odvodňovací opatření
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nižší podíl půd I. a II. třídy ochrany
zemědělská půda obdělávaná ve velkých lánech
dopravní dostupnost po silnici II/368
vybudovaný obecní vodovod s vlastním zdrojem pitné vody
vybudovaná kanalizace s ČOV
plynofikace obce
vedení cyklotras a turistických tras přes území
-

nízký podíl nezaměstanných osob
dostupná základní občanská vybavenost v obci
mírně klesající počet obyvatel
vysoký index stáří (převaha obyv. starších 65 let nad obyv. pod 15 let)
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vhodné podmínky pro turistiku, cykloturistiku
poměrně hustá síť cest v krajině
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počet obyvatel (k 1.1.2016)
rozloha
nadmořská výška
katastrální území
platná ÚPD

339
725,5 ha
515 m
Horní Studénky

Změna č. 1 ÚPO Horní Studénky
(vydáno 03/2011)

kód obce
www stránky

zachovaný venkovský charakter bydlení v RD
2 dokončené byty v r. 2015
kompletní připojení domácností na veřejnou technickou infrastrukturu
základní vybavenost v obci
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4 staré ekologické zátěže
-
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SOCIODEMOGRAFICKÉ
PODMÍNKY

vodní nádrž na hranicích s obcí Jedlí
vodní nádrž Sychrov
vodní zdroj pitné vody pro obec (0,8l/s)
-

částečně území zasahuje regionální biocentrum RBC 441 Království
poměrně vysoký koeficient ekologické stability
významnou část zemědělské půdy tvoří trvalé travní porosty
-
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VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA

vodní tok Nemilka

BYDLENÍ

VODNÍ REŽIM

S

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

REKREACE
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Základní informace o obci

535 770
hornistudenky.cz

Vývoj počtu obyvatel
2010
361

2011
361

2012
348

2013
342

2014
340

2015
341

2016
339

Statistické údaje za rok 2015

významné sakrální památky - křížová cesta ke kapli sv. Martina, kostel
sv. Linharta s hřbitovem s ambitovou chodbou přirozený přírůstek
nedostatek ubytovacích a stravovacích zařízení migrační saldo
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absence kulturně-historických památek nadregionálního významu počet obyv. nad 65 let
- počet obyv. 0-14 let
silná konkurence blízkých regionů Jesenicka a Orlických hor průměrný věk

70
46
43,7 let

nezaměstnanost
KES

3,14%
1,51

podíl zalesnění
počet dokončených bytů
aktivní podnik.subjekty

22,46%
2
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Vyhodnocení vztahu pilířů udržitelného rozvoje

HOSPODÁŘSKÉ
PODMÍNKY

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ A
GEOLOGIE

Vyhodnocení jednotlivých témat analýzou SWOT
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snížení podílu nezaměstnaných
nízký podíl zaměstnaných v terciéru
nižší míra podnikatelské aktivity v obci
horší dopravní dostupnost obce z hlavních silničních tahů
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za použití indikátorů metodiky KÚ
PILÍŘ

SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

HODNOTA

+
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Hodnoty území
Kulturní hodnoty
Nemovité kulturní památky 20730/8-889 kostel sv. Linharta s ochrannou zdí, ambity,
kapličkou, krucifixem a hřbitovem

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

+
Vyhodnocení problémů v území

TYP
hygienická závada
hygienická závada

OZNAČENÍ
HZ5
HZ6

POPIS
areál zemědělské výroby
stará ekologická zátěž - u rybníka

14356/8-888 boží muka, parc.č. 207/1

urbanistická závada

UZ6

nenavazující prvky lokálního ÚSES

103483 sloup se sochou Nejsvětější Trojice, parc.č. 1913
14-41-13/1 středověké a novověké jádro obce

urbanistická závada
urbanistická závada

UZ7
UZ8

chybějící prvek lokálního ÚSES
chybějící prvek lokálního ÚSES

Území archeolog. zájmu
Památky místního významu kříž z roku 1865, parc.č. 1519/1
pieta z r. 1873, parc.č. 321/3
boží muka z r. 1938, parc.č. 1835/3
poutní cesta se 14 zastaveními křížové cesty
kříž, parc.č. 1116
boží muka, parc.č. 1720
boží muka, parc.č. 147/2
kříž, parc.č. 104

Přírodní hodnoty
Přírodní park
Památné stromy
Civilizační hodnoty
Cyklotrasy
Občanská vybavenost

přírodní park Březná
lípa u kapličky sv. Linharta, dub za Minářovým
cyklotrasa č. 6229 a 6231
MŠ a ZŠ (1.stupeň)
kulturní dům
hřiště

obchod
místní knihovna
pohostinství

