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KARTY OBCÍ

HRABOVÁ

VODNÍ REŽIM
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HYGIENA ŽIVOTNÍHO
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ZPF A PUPFL

OCHRANA PŘÍRODY A
KRAJINY

S

chráněná oblast přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy
vodní zdroje
realizovaná protipovodňová opatření
stanovené záplavové území Q100, Q20 a Q5 řeky Moravy
-

vyřešené odpadové hospodářství (svoz odpadu mimo území obce)
staré ekologické zátěže (skládka Hrabová, Moravisko, pův.koryto Moravy)
zdroj znečištění ovzduší - lom vitošov
území soustavy NATURA 2000 - EVL Litovelské Pomoraví
nadregionální biokoridor K89
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vysoký podíl zalesnění
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vysoký podíl půd I. a II. třídy ochrany (59%)
zemědělská půda obdělávána ve velkých lánech
přes území vede cyklotrasa Moravská stezka
dostupnost po silnici II. třídy II/315
vybudovaná kanalizace
vybudovaný obecní vodovod
plynofikace obce
kanalizace není v technicky vyhovujícím stavu
-

SOCIODEMOGRAFICKÉ
PODMÍNKY

dlouhodobě i krátkodobě rostoucí počet obyvatel
velký počet přistěhovalých v uplynulém roce
dostupná základní občanská vybavenost
nízká nezaměstnanost
-
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vhodné podmínky pro turistiku, cykloturistiku
hřiště, koupaliště
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počet obyvatel (k 1.1.2016)
rozloha
nadmořská výška
katastrální území
platná ÚPD

zachovaný venkovský charakter bydlení v RD
velký počet dokončených bytů v posledních letech (14 bytů od r.2011)
kompletní napojení domácností na veřejnou infrastrukturu
základní vybavenost obce
-

-
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vybudovaná kanalizace
plynofikace obce

regionální biokoridory RK 903 a RK 904 a regionální biocentrum OK29
vysoký podíl zalesnění (49,36%)
poměrně vysoký koeficient ekologické stability
-

S

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA

chráněné ložiskové území č. 20720000 Hrabová (vápenec)
dobývací prostor Lesnice-Vitošov (vápenec)
ložisko výhradních nerostných surovin č. 3207200 Hrabová (vápenec)
ložisko výhradních nerost.surovin č. 30668800 Vitošov-Lesnice (vápenec)
ložisko nevýhrad. surovin č. 3017100 Leština u Zábřeha (štěrkopísky)
ložisko nevýhrad. surovinč. 3017200 Vitošov-Lukavice (štěrkopísky)
ložisko nevýhrad. surovin č. 3017300 Hrabová u Dubicka-Bohuslavice
-

BYDLENÍ
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Základní informace o obci
S

REKREACE

S

HOSPODÁŘSKÉ
PODMÍNKY

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE

Vyhodnocení jednotlivých témat analýzou SWOT

ÚP Hrabová (vydáno 09/2014)

kód obce
www stránky

553 221
hrabova.zabrezsko.cz

Vývoj počtu obyvatel
2010
520

2011
569

2012
589

2013
610

2014
610

1
16
115

nízký podíl nezaměstnaných a dlouhodobě nezaměstnaných počet obyv. 0-14 let
vysoká míra salda dojíždějících za prací (převaha dojížděj. do obce) průměrný věk

105
40,6 let

socha sv. Václava z r. 1927, parc.č. 857/17
cihelná boží muka, parc.č. 849/1
kamenný kříž z r. 1944, parc.č. 758/5
socha P.Marie z r. 1885, parc.č. 19/1
památník K.H.Borovského, parc.č. 28
památník padlým, parc.č. 857/11
památník Rudoarmějce z r. 1945, parc.č. 827/1
statky č.p. 28, 29, 30, 36, 37, 98, 14, 15, 165, 17
dům č.p. 9 s dochovaným arkádovým náspím
objekt školy z r. 1837

2,89%
1,52
49,36%

počet dokončených bytů
aktivní podnik.subjekty

2
65

Vyhodnocení vztahu pilířů udržitelného rozvoje
za použití indikátorů metodiky KÚ
PILÍŘ

SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

HODNOTA

+

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

+

100484 modlitebna Českobratrského evangelického sboru
Území archeolog. zájmu
14-43-05/1 středověké a novověké jádro obce
Památky místního významu kaple sv. Matouše
kamenný kříž z r. 1872, parc.č. 857/16

2016
635

nezaměstnanost
KES
podíl zalesnění

Hodnoty území
Kulturní hodnoty
Nemovité kulturní památky 26589/8-2122 kříž, parc.č. 827/3

2015
618

Statistické údaje za rok 2015

nedostatek ubytovacích a stravovacích zařízení
absence kulturně-historických památek nadregionálního významu
- přirozený přírůstek
- migrační saldo
počet obyv. nad 65 let

realtivně vysoká míra podnikatelské aktivity
nízký podíl osob zaměstnaných v terciéru
-

635
811,3 ha
290 m
Hrabová u Dubicka

+
Vyhodnocení problémů v území

TYP
hygienická závada
hygienická závada

OZNAČENÍ
HZ8
HZ9

střet záměr x limit

ZL24

Přírodní hodnoty
NATURA 2000
ÚSES
Civilizační hodnoty
Cyklotrasa
Občanská vybavenost

POPIS
lom Vitošov - zdroj znečištění ovzduší
stará ekolog.zátěž - skládka Hrabová
střet ochr.pásma vod.zdrojů Hrabová s
nevýhrad.ložiskem Lesnice a výhrad.ložiskem
Vitošov - Lesnice

evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví
RBK 903, RBK 904, RBC OK 29 Leštinská niva
cyklotrasa Moravská stezka
mateřská a základ.škola (1.stupeň)
koupaliště, hřiště

místní knihovna
obchod

