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KARTY OBCÍ

JEDLÍ

Vyhodnocení jednotlivých témat analýzou SWOT

ZPF A PUPFL

OCHRANA PŘÍRODY A
KRAJINY

O
T

územní rezerva vodní nádrže Hoštejn s retenčním významem
-

S

vyřešené odpadové hospodářství (svoz odpadu mimo území obce)
absence významných zdrojů hluku
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší - překročení limitů imisí PM10
areál zemědělské výroby jako zdroj znečištění ovzduší a vod

W

O

není zbudovaná kanalizace (vypouštění odpad.vod do vod.recipientu)
absence plynofikace
-

T

-

S

přírodní park Březná
funkční regionální biokoridor RK 890 v západní části území
poměrně vysoká ekologická stabilita území
významnou část ploch ZPF tvoří trvalé travní porosty

W

střední část území je značně odlesněná, tvořená rozlehlými, scelenými
plochami intenzivně využívané zemědělské půdy

O
T

-

S

vysoký podíl zemědělské půdy na území obce
vysoký podíl půd I. a II. třídy ochrany
významnou část ploch ZPF tvoří trvalé travní porosty
vybudování odvodňovacích systémů na velké části zeměděl.pozemků

W
O
T

W

O
T

zemědělská plocha je obdělávána ve velkých lánech
síť cyklotras a turistických tras
napojení obce na veřejný vodovod
při východní hranici území vede silnice II. třídy
horší dopravní dostupnost
není vybudována kanalizace
chybí plynofikace
-

nízký podíl nezaměstnaných osob
dostupná základní občanská vybavenost v obci
dlouhodobě klesající počet obyvatel
vysoký index stáří
-

W
O
T
S

platná ÚPD

-

T

672
993,6 ha
485 m
Jedlí

ÚPO Jedlí (schválen 12/2006)

kód obce
www stránky

536 288
jedli.zabrezsko.cz

Vývoj počtu obyvatel

neúplnost veřejné technické vybavenosti v obci
O

S

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

694

693

689

680

681

677

672

vysoký rekreační potenciál západní části území v údolí řeky Březné
vhodné podmínky pro pěší turistiku, cykloturistiku

O

časté využití neobydlených chalup jako druhého bydlení
sportovní plochy (hřiště, kurty), přírodní koupaliště
nedostatek ubytovacích a stravovacích zařízení
absence kulturně-historických památek nadregionálního významu
zdevastovaný areál bývalého dětského tábora při silnici na Svébohov
vybudování vodní nádrže Hoštejn

T

silná konkurence blízkých regionů Jesenicka a Orlických hor

W

S
W

O

klesající podíl nezaměstnaných
nízký podíl osob zaměstnaných v terciéru
nízká míra podnikatelské aktivity v obci
horší dorpavní dostupnost obce z hlavních silničních tahů
-

T

-

Hodnoty území
Kulturní hodnoty
Nemovité
kulturní
památky

40071/8-932 venkovská usedlost č.p. 101, z r.1834
20387/8-935 náhrobek rodiny Wachlerovy z r.1819
85212/8-2191 společný hrob a pomník obětí nacismu
21395/8-934 sloupová boží muka, parc.č. 504
42154/8-933 sloup se sousoším Nejsvětější Trojice z r. 1733
34085/8-2192 pomník popravených partyzánů
Území archeolog.zájmu
14-41-17/2 středověké a novověké jádro obce
17194/8-971
z r.1819, parc.č. 480/2,
Dlouhákříž
Vesna parc.č. 46
Památky
kříž na parc.č.kříž
1586/3
kamenný
místního
významu

počet obyvatel (k 1.1.2016)
rozloha
nadmořská výška
katastrální území

zachovaný venkovský charakter bydlení v RD
od r.2011 postaveno 6 nových bytů
během r.2015 stagnace výstavby nových bytů

W

prům.výrob.areál v údolí řeky Březné jako zdroj jejího možného znečištění
staré ekolog.zátěže (V Dolečkách, DTS 811 Jedlí u kostela, DTS 810 Jedlí u
ZD, DTS 809 Jedlí horní, DTS 808 Jedlí u pomníku, DTS 807 Jedlí-RS Chemon

S

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA

SOCIODEMOGRAFICKÉ
PODMÍNKY

W

řeka Březná lemuje západní hranici
potok Nemilka lemuje východní hranici
vodní nádrž na hranici s obcí Horní Studénky
absence stanovených záplavových území a aktivních zón záplav.území
-

REKREACE

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VODNÍ REŽIM

S

S

BYDLENÍ

W
O
T

Základní informace o obci

ložisko nevýhradních surovin 3201800 Jedlí-Pálená hora
absence poddolovaných území a sesuvných území
absence výhradních ložisek nerostných surovin
-

HOSPODÁŘSKÉ
PODMÍNKY

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ A
GEOLOGIE

S

kříž na parc.č. 1063
kříž na parc.č. 875/5

kamenný kříž, p.č.1544/15

kříž na parc.č. 1135/2
fara, parc.č. 188
kříž na parc.č. 299
kamenný kříž na parc.č. 318
kříž, parc.č. 458/1
pomník padlým na parc.č. 1544/21
kostel sv. Jana Křtitele, parc.č. 189

kamenný kříž, parc.č. 193
kříž, parc.č. 1544/19
kříž na parc.č. 380/2
kříž, parc.č. 508/2
kaplička, parc.č. 559/1
kamenný kříž, parc.č. 536/30

kříž, parc.č. 537/8

bývalá mechan. tkalcovna Adolf Hýbl a spol. z roku 1910, parc.č.313/1

Statistické údaje za rok 2015
přirozený přírůstek
migrační saldo
počet obyv. nad 65 let
počet obyv. 0-14 let
průměrný věk

-4
-1
151
88
44,4 let

nezaměstnanost
KES
podíl zalesnění
počet dokončených bytů
aktivní podnik.subjekty

2,54%
1,73
21,89%
0
45

Vyhodnocení vztahu
pilířů indikátorů
udržitelného
rozvoje
za použití
metodiky
KÚ
PILÍŘ

SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

HODNOTA

-

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

-

+
Vyhodnocení problémů v území

TYP
hygienická závada

OZNAČENÍ
HZ10

POPIS
areál zemědělské výroby

střet záměru a limitu
střet záměru a limitu

ZL7
ZL8
UZ9

úz.rezerva vodní nádrže Hoštejn x zastav.území
úz.rezerva vodní nádrže Hoštejn x silnice III.tř.
zdevastovaný areál bývalého rekreačního tábora
Jedelský mlýn

urbanistická závada
Přírodní hodnoty
Přírodní park
ÚSES
Civilizační hodnoty
Cyklotrasy
Občanská vybavenost

přírodní park Březná
regionální biokoridor RK 890
cyklotrasa č. 6228 a 6229
MŠ a ZŠ (1.stupeň)
kulturní dům
hřiště, koupaliště

obchod
pošta

