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KARTY OBCÍ

HYNČINA

W
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vodní nádrž Žichlínek - navržené území zvláštní povodně pod vodním dílem

S

absence velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší
vyřešené odpadové hospodářství (svoz odpadu mimo území obce)
stará ekologická zátěž - u lesa
není vybudována kanalizace v obci

HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

W

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

řeka Moravská Sázava
Ospirský potok
Hynčinský potok
aktivní zóna záplavového území řeky Moravské Sázavy
stanovené záplavové území Q5, Q20 a Q100 řeky Moravské Sázavy

O
T
S

přírodní park Březná (severní a východní část území)

reg.biokoridor RK 901, reg.biocentra OK43 Tábor-Vrchy a OK23 Pod Vlčinou
vysoký koeficient ekologické stability (KES=6,78)
vysoký podíl lesa (71,9%)
W
O
S

vysoký podíl zalesnění

S

W

během r.2015 nárůst obyvatel
výrazně kladné migrační saldo
vysoká míra dostupných ploch pro bydlení
klesající počet nezaměstnaných
v dlouhodobém měřítku pokles obyvatel

ZPF A PUPFL
VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA

O
T
S
W

W
O
T

nízký podíl zemědělské půdy na celkové rozloze území
nízký podíl půd I. a II. třídy ochrany (14%)
cyklotrasa č. 521 vede údolím Ospitského potoka
není vybudován obecní vodovod
není vybudována kanaliazce
chybí plynofikace obce
horší dopravní silniční dostupnost
-

platná ÚPD

nízký index vzdělanosti
O
T

chybí základní občanská vybavenost
-

S
W

zachovaný venkovský charakter bydlení v RD
stagnující výstavba bytů v posledních letech

O
T

nemožnost napojení domácností na veř.vodovod, plyn, kanalizaci
chybí základní občanská vybavenost v obci
-

206
2545,5 ha
545 m
Hynčina
Křižanov u Zábřeha

ÚP Hynčina (vydáno 02/2016)

kód obce
www stránky

536 113
hyncina.zabrezsko.cz
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S

významná rekreační chatařská oblast Zejfy a v údolí Ospitského potoka přirozený přírůstek
využívání trvale neobydlených chalup k rekreaci migrační saldo
W
nedostatek ubytovacích a stravovacích zařízení počet obyv. nad 65 let
absence kulturně-historických památek nadregionálního významu počet obyv. 0-14 let
O

-1
8
42
34

blízkost rekreačního střediska Dolní Bušínov s pestrou škálou aktivit průměrný věk

T

42,1 let

nezaměstnanost
KES
podíl zalesnění
počet dokončených bytů

3,85%
6,78
71,90%
0

aktivní podnik.subjekty

12

Vyhodnocení vztahu pilířů udržitelného rozvoje

-

za použití indikátorů metodiky KÚ
S

nízká nezaměstnanost
nízká zadluženost obce
nízká míra podnikatelské aktivity v obci
špatná dopravní dostupnost
nízký podíl zaměstnaných v terciéru

W

O

-

T

PILÍŘ

SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

HODNOTA

-

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

-

+
Vyhodnocení problémů v území

TYP

OZNAČENÍ

POPIS

Hodnoty území

většina zemědělské půdy jsou trvalé travní porosty
W

počet obyvatel (k 1.1.2016)
rozloha
nadmořská výška
katastrální území

Statistické údaje za rok 2015

chybí plynofikace obce (vytápění tuhými palivy)
část zástavby v místní části Zejfy ohrožena hlukem z železnice nad 65 dB
zemědělský areál Křižanov
-

významný krajinný prvek registrovaný - mezofilní svah.louka
nadregionální biokoridor K92

T

SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

VODNÍ REŽIM

S

absence sesuvných území
poddolovaná území Hynčina 1, Hynčina 2 a Hynčina 4
absence ložisek nerostných surovin
-

BYDLENÍ

O
T

Základní informace o obci

REKREACE

S
W

HOSPODÁŘSKÉ
PODMÍNKY

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ A
GEOLOGIE

Vyhodnocení jednotlivých témat analýzou SWOT

Kulturní hodnoty
Nemovité
34253/8-2123 kostel sv. Stanislava z r. 1722
kulturní
100199 socha Immaculaty, parc.č. 2591/12
památky
47149/8-898 sousoší sv. Jana Nepomuckého z r. 1871, parc.č. 1302/1
20076/8-900 sousoší Nejsvětější Trojice z r.1900, parc.č. 34/2
27635/-899 barokní sloupová boží muka z r. 1703, parc.č. 1625
46825/8-2130 kříž z r. 1798, parc.č. 623, Křižanov
17194/8-971 kříž z r.1819, parc.č. 480/2, Dlouhá Ves
Území archeolog.zájmu
14-43-02/2 středověké a novověké jádro obce
Památky
bývalá rychta č.p. 137, parc.č. 34/2
místního
usedlost č.p. 35
významu
fragment kam. kříže tzv. Meitnerův (bez vrch.skulpt.ukřiž.) z r.1895,
parc.č.2591
kříž tzv. Säfflův, parc.č. 2591/13

Památky místního
významu

Kříž tzv. Hofmanův z roku 1761, parc.č. 2487
Fragment kamenného kříže tzv. Schneiderův (bez vrcholové
skulptury ukřižování) z roku 1871, parc.č. 1026/8
Fragment kamenného kříže tzv. Naglův (bez vrcholové
skulptury ukřižování) z roku 1868, parc.č. 2480
Fragment kamenného kříže tzv. Penkův (bez vrcholové
skulptury ukřižování) z roku 1805, parc.č. 1067/2
kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, parc.č. 79
kaple Nejsvětější Trojice, parc.č. 77

Přírodní hodnoty
Přírodní park
VKP registrovaný

přírodní park Březná
mezofilní svahová louka nad údolím Ospit.potoka
ÚSES
NRBK K92, RBK RK 901, RBC OK43 Tábor-Vrchy, RBC OK23 Pod Vlčinou
Civilizační hodnoty
Cyklotrasa
cyklotrasa č. 521

