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KARTY OBCÍ

LESNICE

Vyhodnocení jednotlivých témat analýzou SWOT

OCHRANA PŘÍRODY A
KRAJINY

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

vodní zdroje - prameniště Lesnice a vodní zdroje Hrabová
W
zranitelná oblast
SZ území zasahují stanovená záplavová území Q100, Q20 a Q5 řeky Moravy
O
T
S

vyřešené odpadové hospodářství (svoz odpadu mimo území obce)
vybudovaná kanalizace
plynofikace obce
absence významných zdrojů hluku
W
zdroj znečištění vod - Vápenka Vitošov
staré ekolog.zátěže (DTS 957 Lesnice-Kopanice, DTS 959 Lesnice k Brníčku,
DTS 958 Lesnice u obchodu, Lesnice - skládka, DTS 956 Lesnice u sokolovny)
O

-

T

-

S

poměrně vysoká ekologická stabilita území (KES=1,4)
přírodní rezervace a evrop.významná lokalita NATURA 2000 Pod Trlinou

W
O
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ZPF A PUPFL

S

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA

SZ území zasahuje CHOPAV Kvartér řeky Moravy
řeka Morava, Vitošovský náhon, říčka Loučka

přechodně chráněná plocha Ovčačka - návrh na vyhlášení
regionální biocentrum Postřelmov a nadregionální biokoridor K89
-

O

vyšší podíl zalesnění (44,8%)
vyšší podíl půd I. a II. třídy ochrany (57,1%)
-

T

-

S

vedení cyklotras a turistických tras přes území
dopravní dostupnost po silnici II. třídy II/370
napojení obce na veřejný vodovod
plynofikace obce
vybudovaná kanalizace

W

W
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SOCIODEMOGRAFICKÉ
PODMÍNKY

nízký podíl nezaměstnaných osob
dlouhodobě mírně rostoucí počet obyvatel
dostupná základní občanská vybavenost v obci
vznik nových pracovních příležitostí v okolí
-

W
O
T
S

BYDLENÍ

VODNÍ REŽIM

S

výzenmná geologická lokalita Lesnice - opuštěný lůmek
dobývací prostor Lesnice - Vitošov (vápenec)
ložisko výhrad.nerost.surovin Vitošov-Lesnice (krystalický vápenec)
ložisko nevýhrad.surovin Lesnice-Leština (štěrkopísky)
ložisko nevýhrad.surovin Lesnice (břidlice, fylit, vápenec)
absence poddolovaných a sesuvných území
-

platná ÚPD
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652
732,3ha
274 m
Lesnice

ÚPO Lesnice (schválen 12/2006)

kód obce

kompletní veřejná techická infrastruktura
stagnace výstavby nových bytů v posledních 2 letech

537 284

www stránky

www.lesnice.cz

Vývoj počtu obyvatel
2010
636

2011
637

2012
631

2013
643

2014
658

2015
661

2016
652

vhodné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, jezdectví
nedostatek ubytovacích a stravovacích zařízení
absence kulturně-historických památek nadregionálního významu

O

Statistické údaje za rok 2015

- přirozený přírůstek
- migrační saldo
počet obyv. nad 65 let
nízký podíl nezaměstnaných počet obyv. 0-14 let
nízká zadluženost obce průměrný věk
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Hodnoty území
Kulturní hodnoty
Nemovité
32094/8-982 venkovský dům z 1.poloviny 19.století
kult.památky 46628/8-980 bývalá rychta
Území archeolog.zájmu
Památky
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
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REKREACE
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Základní informace o obci
S

HOSPODÁŘSKÉ
PODMÍNKY

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A
GEOLOGIE

S

14-41-25/6 Na Dolečkách
14-41-25/4 kostel sv. Jakuba Většího
most silniční, trámový příhradový, parc.č. 550/2
vstupní objekt hřbitova Brníčko, parc.č. 521/3
kamenný kříž, parc.č. 519
pomník, parc.č. 37/2
kamenný kříž z r.1796, parc.č. 63
kostel sv. Jakuba Většího, parc.č. 63
kamenný kříž na parc.č. 448/4
kamenný kříž na parc.č. 555/7

Přírodní hodnoty
NATURA 2000
přírodní rezervace
ÚSES

evropsky významná lokalita Pod Trlinou
PR Pod Trlinou
NRBK K89, RBC Postřelmov

-1
-8
114
106
41,1 let

nezaměstnanost
KES
podíl zalesnění
počet dokončených bytů
aktivní podnik.subjekty

4,17%
1,4
44,83%
0
54

Vyhodnocení vztahu pilířů udržitelného rozvoje
za použití indikátorů metodiky KÚ
PILÍŘ

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

HODNOTA

-

+

+
Vyhodnocení problémů v území

TYP

OZNAČENÍ

střet záměr x limit

ZL24

POPIS
střet ochranného pásma vodních zdrojů Hrabová
s nevýhradním ložiskem Lesnice a výhradním
ložiskem Vitošov - Lesnice

Civilizační hodnoty
Cyklotrasy
Turistické trasy
Občanská vybavenost

cyklotrasa č. 6232 a 51
MŠ a ZŠ (1.stupeň)

obchod

kulturní dům
pohostinství

místní knihovna
sportoviště

