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KARTY OBCÍ

LUKAVICE

Vyhodnocení jednotlivých témat analýzou SWOT

OCHRANA
PŘÍRODY A
KRAJINY

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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vyřešené odpadové hospodářství (svoz odpadu mimo území obce)
vybudovaná kanalizace
plynofikace obce
SV území - oblast se zhorš.kvalitou ovzduší - překročení limitů imisí PM10
staré ekolog.zátěže (Olšanské papírny a.s. Lukavice; U Moravy; U Hřiště;
DTS 1078 Lukavice-Slavoňov; Kozí důl; Slavoňov u Lukavice-skládka)
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zdroj znečištění ovzduší - statek Vlachov
ohrožení obytné zástavby hlukem z železnice a silniční dopravy
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evropsky významná lokalita NATURA 2000 Litovelské Pomoraví
reg.biocentrum Lukavice a nadregionální biokoridor K89
nízká ekologická stabilita území (KES=0,9)
území je fragmentované železnicí a silnicí I. třídy-
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vysoký podíl zemědělské půdy na celkové rozloze území
vysoký podíl půd I. a II. třídy ochrany
zemědělská půda obdělávána ve velkých nečleněných lánech
zalesnění pouze v západní části území (Slavoňov)vedení cyklotrasy přes území
dopravní dostupnost po silnicích I. třídy I/44
dopravní dostupnost prostřednictvím železniční tratě č. 270
napojení obce na veřejný vodovod
plynofikace obce
vybudovaná kanalizace
-
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nízký podíl nezaměstnaných osob
dostupná základní občanská vybavenost v obci
relat. nízký index stáří (převaha mladších 15 let na d staršími 65 let)
dlouhodobě klesající počet obyvatel
vznik nových pracovních příležitostí v okolí
-
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zachovaný venkovský charakter bydlení v RD
od r.2011 postaveno 8 nových bytů
kompletní veřejná technická infrastruktura
-
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zdroj znečištění vod - Olšanské papírny

S

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

SOCIODEMOGRAFICKÉ
PODMÍNKY

O

CHOPAV Kvartér řeky Moravy
řeka Morava, Slavoňovský potok
vodní zdroje
zranitelná oblast
stanovená záplavová území Q100, Q20 a Q5 řeky Moravy
-

BYDLENÍ

VODNÍ REŽIM

S

ložisko nevýhrad.surovin Lukavice na Moravě (štěrkopísky)
ložisko nevýhrad.surovin Vitošov-Lukavice (štěrkopísky)
poddolovaná území Vlachov 1, Vlachov 2, Lukavice na Moravě
-

REKREACE
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Základní informace o obci
S

HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ A
GEOLOGIE

S

počet obyvatel (k 1.1.2016)
873
rozloha
1121,5 ha
nadmořská výška
262 m
Lukavice na Moravě, Vlachov,
katastrální území
Slavoňov u Lukavice

platná ÚPD

kód obce
www stránky

540 235
lukavice.zabrezsko.cz

Vývoj počtu obyvatel
2010
934

2011
905

2012
901

2013
896

2014
876

2015
877

2016
873

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

Statistické údaje za rok 2015

zvyšující se význam vodáctví na řece Moravě
- přirozený přírůstek
migrační saldo
nízký podíl nezaměstnaných počet obyv. nad 65 let
nízká zadluženost obce počet obyv. 0-14 let
dobrá dopravní dostupnost průměrný věk

O

vysoký počet lidí dojíždějících za prací (papírny)
nízký podíl osob pracujících v terciéru
nízká míra podnikatelské aktivity
-
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Změna č. 1 ÚPO Lukavice (vydána
06/2014)
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nezaměstnanost
KES
podíl zalesnění

129

počet dokončených bytů

40,8 let

4,04%
0,9
26,26%

aktivní podnik.subjekty

1
51

Vyhodnocení vztahu pilířů udržitelného rozvoje
za použití indikátorů metodiky KÚ
PILÍŘ

SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

HODNOTA

+
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PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

+
Vyhodnocení problémů v území

hygienická závada
hygienická závada
hygienická závada

HZ17
HZ18
HZ19

ekolog.zátěž - Olšanské papírny Lukavice
stará ekolog.zátěž - U Moravy
stará ekolog.zátěž - Slavoňov u Luk.-skládka

střet záměru s limitem

ZL9

zastavitelná plocha x EVL Litovelské Pomoraví

hygienická závada

HZ20

zem.areál Vlachov - zdroj znečištění ovzduší

urbanistická závada

UZ11

urbanistická závada

UZ12

nenavazující prvky lokálního ÚSES na hranicích
obcí
chybějící prvky lokálního ÚSES

Hodnoty území
Kulturní hodnoty
Nemovité kult.památky 17772/8-1016 sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, Vlachov
37872/8-2132 boží muka ze 17. století, Lukavice
19181/8-1015 smírčí kříž z 16.století, Lukavice
Území archeolog.zájmu
14-43-09/1 středověké a novověké jádro obce
(Slavoňov)
14-43-09/8 Vlachov u cesty
14-43-09/2 středověké a novověké jádro obce
(Vlachov)
14-43-09/5 průmyslový podnik (Lukavice)
14-43-09/6 středověké a novověké jádro obce
(Lukavice)
14-43-09/7 Záhumení, Korea (Lukavice)
Památky
sloup Nejsvětější Trojice z r.1963, parc.č. 548/1, Slavoňov
míst.
pomník obětem 2.svět.války, parc.č. 643/3, Slavoňov
kaple, parc.č. 59, Slavoňov
kamenný kříž, parc.č. 857/2, Slavoňov
kamenný kříž r.1820, parc.č. 116, Slavoňov
usedlost s podloubím na náspí, parc.č. 7/1, Vlachov
kaple z 19.stol., parc.č. 30, Vlachov
kamenný kříž, parc.č. 434/1, Vlachov
kamenný kříž, parc.č. 885/2, Lukavice
socha Panny Marie na sloupu, parc.č. 869/4, Lukavice
pomník obětem 2.svět.války, parc.č. 869/17, Lukavice
kamenný kříž z r.1842, parc.č. 62, Lukavice
kaple Cyrila a Metoděje, parc.č. 50, Lukavice
pamětní deska na fasádě školy, parc.č. 77, Lukavice
kříž na parc.č. 420/1, Lukavice
Přírodní hodnoty
NATURA 2000
ÚSES
Civilizační hodnoty
Cyklotrasy
Občanská vybavenost

EVL Litovelské Pomoraví
NRBK K89, RBC Lukavice
cyklotrasa č. 6227
MŠ a ZŠ (1.stupeň)
hřiště

obchod
místní knihovna

