ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP ZÁBŘEH 2016

KARTY OBCÍ

JESTŘEBÍ

HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

VODNÍ REŽIM

S
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absence sesuvných a poddolovaných území
absence ložisek nerostných surovin
absence geologicky významných lokalit
-

O
T

Jestřebský potok
celé území leží ve zranitelné oblasti
aktivní zóna záplav.území Moravské Sázavy zasahuje sever k.ú.Jetsřebíčko
stan.záplav.úz. Mor.Sázavy Q5, Q20 a Q100 zasahují sever k.ú. Jestřebíčko
-

S

vyřešené odpadové hospodářství (svoz odpadu mimo území obce)

O

absence významných zdrojů hluku
stará ekologická zátěž Pobučí
areál zemědělské výroby jako zdroj znečištění ovzduší
není vybudovaná kanalizace
místní část Pobučí není plynofikována
-

T

-

W

OCHRANA
PŘÍRODY A
KRAJINY

relativně vysoký koeficient ekologické stability
S
W
O
T

SOCIODEMOGRAFICKÉ
PODMÍNKY

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA

ZPF A PUPFL

S

relativně vyšší podíl zalesnění
absence evidovaných území z hlediska ochrany přírody a krajiny
-

O
T

vysoký podíl zemědělské půdy na celkové rozloze území
relativně vysoký podíl zalesnění
nízký podíl půd I. a II. třídy ochrany
zemědělská půda obdělávána ve velkých, nečleněných lánech
-

S

územím vede cyklotrasa č. 6203

W

W

O
T
S

W
O
T

vybudován obecní vodovod
částečná plynofikace obce
není vybudována kanalizace
místní část Pobučí není plynofikována
horší dopravní dostupnost
dlouhodobě i krátkodobě rostoucí počet obyvatel
klesající podíl nezaměstnaných
dostupná základní občanská vybavenost
vznik nových pracovních příležitostí v okolí
-

BYDLENÍ

O
T

Základní informace o obci
S

během r.2015 stagnace výstavby nových bytů

O
T

neúplnost veřejné technické vybavenosti v obci
-

platná ÚPD

nedostatek ubytovacích a stravovacích zařízení

O

absence kulturně-historických památek nadregionálního významu
blízkost rekreačního střediska Dolní Bušínov
-

S
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nízký podíl nezaměstnaných
nižší míra podnikatelské aktivity
vyšší zadluženost obce

O
T

vznik nových pracovních příležitostí v okolí

Kulturní hodnoty
Nemovité kulturní památky 44830/8-2142 boží muka ze 17. století
36956/8-1085 rokokový kamenný kříž

kamenný kříž, parc.č. 458/1
dřevěný kříž, parc.č. 447, Pobučí
kamenný kříž, parc.č.39, Pobučí
kostel sv. Jana a Pavla, parc.č. 35, Pobučí
kam.kříž z r.1820 před kostelem, parc.č.1348/1, Pobučí
kříž, parc.č. 1288/1, Pobučí
Přírodní hodnoty
ÚSES
RBC 430, RBC OK 27 U Řepové, RK 901, RK 902
Civilizační hodnoty
Cyklotrasa
cyklotrasa č. 6203
Občanská
mateřská a základ.škola (1.stupeň)
místní knihovna
vybavenost
pohostinství
hřiště

Změna č. 1 ÚPO Jestřebí (vydáno
04/2010)
536 393
obecjestrebi.cz

Vývoj počtu obyvatel
2010
586

2011
600

2012
606

2013
610

2014
610

2015
621

2016
626

Statistické údaje za rok 2015

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

Území archeolog. zájmu
14-43-04/3 středověké a novověké jádro obce
Památky místního významu kamenný kříž na parc.č. 103/21, Jestřebíčko
kamenný kříž na parc.č. 481/3, Jestřebí (před kaplí)
kaple P.Marie Sněžné, parc.č.st.34, Jestřebí
památník padlým, parc.č. 481/3, Jestřebí
památník K.Havlíčka Borovského, parc.č. 481/2, Jestřebí

626
869,4 ha
365 m
Jestřebí u Zábřeha,
Jestřebíčko, Pobučí

kód obce
www stránky

vhodné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, jezdectví

W

T

počet obyvatel (k 1.1.2016)
rozloha
nadmořská výška
katastrální území

zachovaný venkovský charakter bydlení v RD
velký počet dokončených bytů v posledních letech (10 bytů od r.2011)
vysoká míra dostupných ploch pro bydlení
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S

REKREACE

S
W

HOSPODÁŘSKÉ
PODMÍNKY

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ A
GEOLOGIE

Vyhodnocení jednotlivých témat analýzou SWOT

-1
6
105
95
40,3 let

nezaměstnanost

4,69%

KES
podíl zalesnění
počet dokončených bytů
aktivní podnik.subjekty

1,53
35,40%
0
56

Vyhodnocení vztahu pilířů udržitelného rozvoje
za použití indikátorů metodiky KÚ
PILÍŘ

SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

HODNOTA

+

-

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Vyhodnocení problémů v území

TYP
hygienická závada
hygienická závada
hygienická závada

OZNAČENÍ
HZ11
HZ12
HZ13

POPIS
areál zemědělské výroby Pobučí
areál zemědělské výroby Jestřebíčko
stará ekologická zátěž Pobučí

