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KARTY OBCÍ

POSTŘELMOV

Vyhodnocení jednotlivých témat analýzou SWOT
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HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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OCHRANA PŘÍRODY A
KRAJINY

vyřešené odpadové hospodářství (svoz odpadu mimo území obce)
plynofikace obce
vybudována kanalizace s napojením na ČOV
zdroj znečištění vod - MEP ČOV a MEP Galvanovna
oblast se zhorš.kvalitou ovzduší - překročení limitů imisí PM10
staré ekolog.zátěže (MEP Postřelmov, Vyhnálov - skládka, DTS 930
Postřelmov k Rovensku, DTS 928 Postřelmov u OÚ, DTS 937 Postřelmov u
klubu, DTS 935 Postřelmov garáže ČSA, DTS 934 Postřelmov u přejezdu,
DTS 926 Postřelmov ČOV+sklárny, DTS 927 Postřelmov u kotelny, DTS 939
Postřelmov Na Špici, DTS 938 Postřelmov zdrav.středisko)

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

S

vedení cyklotras a turistických tras přes území
dopravní dostupnost prostřednictvím železniční tratě č. 270
napojení obce na veřejný vodovod
plynofikace obce
vybudovaná kanalizace s napojením na ČOV
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nízký podíl nezaměstnaných osob
dostupná základní občanská vybavenost v obci
relativně vysoký index vzdělanosti

od r. 2011 postaveno 13 nových bytů
kompletní veřejná technická infrastruktura
dostupná základní občanská vybavenost v obci
časté migrování obyvatel panelových sídlišť

sportovní areál Pískáč
nedostatek ubytovacích zařízení
absence kulturně-historických památek nadregion. významu
rostoucí význam vodáctví na řece Moravě
-
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vysoký podíl zemědělské půdy na celkové rozloze území
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vysoký podíl půd I. a II. třídy ochrany
realizovány komplexní pozemkové úpravy
velmi nízký podíl zalesnění (jen 0,95%)
zemědělská půda obdělávána ve velkých nečleněných lánech
-
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kód obce
www stránky

540 773
postrelmov.zabrezsko.cz

Vývoj počtu obyvatel
2010
3227

2011
3263

2012
3256

2013
3245

2014
3194

2015
3122

2016
3121

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

2
-3
594
442
42,7 let

nízký podíl nezaměstnaných
dobrá dopravní dostupnost silniční i po železnici
blízkost měst s koncentrací prac. míst (Zábřeh, Šumperk)
-

nezaměstnanost
KES
podíl zalesnění
počet dokončených bytů
aktivní podnik.subjekty

4,65%
0,14
0,95%
2
273

Vyhodnocení vztahu pilířů udržitelného rozvoje

regenerace panelových sídlišť
-

NATURA 2000 - evropsky významná lokalita Horní Morava
3 památné stromy (Lípa u kaple sv. Prokopa, Topol v kopci, Lípa u kostela)
nadregionální biokoridor K89, regionální biocentrum Postřelmov
realizovaný funkční lokální systém ÚSES
velmi nízký koeficient ekologické stability (KES = 0,14)
-
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změna č. 3 ÚPO Postřelmov (vydán
10/2010)

-

řeka Morava jako cíl vodáků
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3121
954,8 ha
284 m

dlouhodobě klesající počet obyvatel

W

platná ÚPD

-

ohrožení obytné zástavby hlukem ze silniční a železniční dopravy
-
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počet obyvatel (k 1.1.2016)
rozloha
nadmořská výška
katastrální území
Postřelmov

dobrá dopravní dostupnost po silnici I/44, obchvat obce

vhodné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, inline bruslaře
významná památka - hrobka Bukůvků z Bukůvky
dochovaná historická struktura zástavby jádra obce
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ZPF A PUPFL

zranitelná oblast
stanovená záplavová území Q100, Q20 a Q5 řeky Moravy
aktivní zóna záplavového území řeky Moravy
území zvláštních povodní pod vodními díly Dlouhé Stráně, Nemilka

REKREACE

VODNÍ REŽIM

W

řeka Morava
CHOPAV Kvartér řeky Moravy
vodní zdroje
ochranné pásmo přírodního léčivého vodního zdroje Bludov
realizovaná protipovodňová opatření

SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

S

absence poddolovaných a sesuvných území
ložisko nevýhrad. nerostných surovin Postřelmov - Rovensko (štěrkopísky)
-

BYDLENÍ
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Základní informace o obci

HOSPODÁŘSKÉ
PODMÍNKY

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ A
GEOLOGIE

S

za použití indikátorů metodiky KÚ
PILÍŘ

SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

HODNOTA

+

+

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

+
Vyhodnocení problémů v území

střet záměru a limitu

ZL15

zastavitelná plocha x ochranné pásmo vodního
zdroje 2. stupně

hygienická závada
urbanistická závada

HZ21
UZ14

stará ekologická zátěž MEP Postřelmov
chybějící prvky lokálního ÚSES

Hodnoty území
Kulturní hodnoty
Nemovité kult.památky 33997/8-1096 venkovská usedlost, parc.č. 1096
29412/8-1094 kaple sv. Prokopa, parc.č. 1815
15478/8-1095 venkovská usedlost, parc.č. 262
31755/8-2145 kaple Nanebevzetí Panny Marie, parc.č. 61
17350/8-2146 socha sv. jana Nepomuckého, parc.č. 38
51944/9-105 venkovská usedlost, parc.č. 1014
35320/8-1093 pohřební kaple Bukůvků z Bukůvky, parc.č. 32
Území archeolog.zájmu
14-41-24/1 středověké a novověké jádro obce
14-41-24/8 SZ od Františka
14-41-24/7 U Městké cesty, dříve též U Františka
Památky míst. významu boží muka cihelná, parc.č. 1814/2
mramorový kříž bez Krista, parc.č. 1799/2
kamenný podstavec s kovovým křížem, parc.č. 85
kříž, parc.č. 222
kamenný kříž, parc.č. 456
pomník obětem světových válek, parc.č. 3
kamenný kříž u kostela sv. Matouše, parc.č. 33
kostel sv. Matouše, parc.č. 31
hřbitov s ohradní zdí a pískovcovým křížem, parc.č. 33
zděná kaple u č.p.6, parc.č. 1036
mramorový kříž s kovovým korpusem Krista, parc.č. 1379/1
objekt ředitelské vily, MEP, parc.č. 554
kaple sv. Prokopa, parc.č. 1772/10
dřevěný kříž s plechovým Kristem, parc.č. 1782/3
Přírodní hodnoty
NATURA 2000
Horní Morava
památné stromy
Lípa u kaple sv. Prokopa, Topol v kopci, Lípa u kostela
ÚSES
NRBK K89, RBC Postřelmov
Civilizační hodnoty
cyklotrasa č. 6231
Cyklotrasy, turistické trasy
Občanská vybavenost
MŠ a ZŠ (1. a 2. stupeň) obchody
hřiště, sportoviště
kulturní centrum
zdravotní středisko

místní knihovna
restaurace

