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KARTY OBCÍ

ROHLE

VODNÍ REŽIM

S

O
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potok Rohelnice
vodní zdroje
zranitelná oblast
-

S

vyřešené odpadové hospodářství (svoz odpadu mimo území obce)

W

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA

ZPF A PUPFL

OCHRANA PŘÍRODY
A KRAJINY

HYGIENA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

W

absence velkých zdrojů hluku a znečištění
chybí plynofikace obce
staré ekolog.zátěže (Drtilův důl, DTS 745 Janoslavice u ZD, Slezáčkův dvůr)

O

zachovaný venkovský charakter bydlení v RD
od r. 2011 pouze 2 dokončené byty
nekompletnost veřejéné technické vybavenosti v obci
-

T

-

O
T
S

oblast se zhorš.kvalitou ovzduší - překročení limitů imisí PM10
-

W

region.biocentrum RBC 429 Hrabová, region.biokoridory RK 896 a RK 904
velmi nízká fragmentace území
relativně vysoký koeficient ekologické stability
absence evidovaných ploch ochrany přírody

O
T

-

S

W

vysoký podíl zemědělské půdy na území obce
realtivně vysoký podíl půd I. a II. třídy ochrany
relativně vysoký podíl zalesnění (46%)
zemědělská plocha je obdělávána ve velkých, nečleněných lánech

O
T

-

S
W

přes území vede cyklotrasa a turistické stezky

O
T

W
O
T

horší dopravní dostupnost
chybí veřejný vodovod v obci
chybí kanalizace
chybí plynofikace
nízký podíl nezaměstnaných vzhledem k celostátnímu průměru
rostoucí počet obyvatel od r. 2014
v obci se nachází základní občanská vybavenost
z dlouhodobého hlediska počet obyvatel mírně klesá
-

počet obyvatel (k 1.1.2016)
rozloha
nadmořská výška
katastrální území

667
1856,5 ha
337 m
Janoslavice, Rohle,
Nedvězí u Zábřeha

platná ÚPD
S
W

vhodné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, jezdectví
množství chalup využívané k rodinné rekreaci
nedostatek ubytovacích a stravovacích zařízení

O
T

absence kulturně-historických památek nadregionálního významu
-

S
není vybudována kanalizace

S

SOCIODEMOGRAFICKÉ
PODMÍNKY

absence poddolovanýcha sesuvných území
absence ložisek nerostných surovin
-

BYDLENÍ

O
T

Základní informace o obci
S
W

REKREACE

S
W

HOSPODÁŘSKÉ
PODMÍNKY

HORNINOVÉ
PROSTŘEDÍ A
GEOLOGIE

Vyhodnocení jednotlivých témat analýzou SWOT

W

kód obce
www stránky

540 871
www.obecrohle.cz

Vývoj počtu obyvatel
2010
677

2011
670

2012
672

2013
669

2014
655

2015
663

2016
667

nízký podíl nezaměstnaných vzhledem k průměru ČR
nízká zadluženost obce
horší dopravní dostupnost

O
T

Statistické údaje za rok 2015

- přirozený přírůstek

6

Hodnoty území migrační saldo
Kulturní hodnoty
Kulturní
45647/8-1108 sloup se sousoším Nejsvětější Trojice
památky
30806/8-1107 venkovský dům se sochou sv. Jana Nepomuckého
49759/9-51 venkovská usedlost - pův. hostinec
24676/8-1106 kostel sv. martina s Kalvárií a sochou sv. Floriána
Území archeolog.zájmu
14-43-04/2
14-43-05/3 středověké
středověké aa novověké
novověké jádro
jádro obce
obce

Památky
místního
významu

ÚP Rohle (vydán
09/2014)

14-44-01/1 středověké a novověké jádro obce
14-44-01/3 středověké a novověké jádro obce
kamenný kříž, parc.č. 401, Janoslavice
venkovský dům, parc.č. 56, Janoslavice
pískovcový kříž z pol.19.století, parc.č. 101, Janoslavice
kamenný
kříž,94,
parc.č.
1207/1
kaple, parc.č.
Janoslavice
památník padlým, parc.č. 26/5, Janoslavice
hřbitov z 2.pol.19.století, parc.č. 501/3, Janoslavice
pieta z 2.pol.19.stol., parc.č. 149/25, Janoslavice
kamenný kříž z r. 1795, parc.č. 129, Janoslavice
kříž z pol.19.stol., parc.č. 320/3, Rohle
hřbitov s kamenným křížem, parc.č. 163, Rohle
socha sv. rocha, parc.č. 8/2, Rohle
venkovský dům - fara, parc.č. 5/1, Rohle
kamenný kříž, parc.č. 2, Rohle
kamenný kříž, parc.č. 2, Rohle
kaplička u zdi býv.hřbitova u kostela, parc.č. 2, Rohle
kamenný kříž, parc.č. 141/1, Rohle
památník osvobození, parc.č. 1482/4, Rohle
pískovcový kříž z 1.pol.19.stol., parc.č. 943, Nedvězí
kamenný kříž z r.1915, parc.č. 902/2, Nedvězí

-2
132
95
42,1 let

počet obyv. nad 65 let
počet obyv. 0-14 let
průměrný věk

nezaměstnanost

5,91%

KES
podíl zalesnění
počet dokončených bytů
aktivní podnik.subjekty

1,66
46,11%
2
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
Památky místního
významu

OZNAČENÍ

POPIS

HZ23

areál zemědělské výroby Rohle

bývalá škola, parc.č. 85, Nedvězí
památník padlým z r. 1945, parc.č. 902/2, Nedvězí
kaple z r. 1915, parc.č. 31 Nedvězí

Přírodní hodnoty
ÚSES
Civilizační hodnoty
Občanská vybavenost

RBC 429 Hrabová, RK 896 a RK 904
MŠ, ZŠ (1. a 2. stupeň)
lékárna
pohostinství

místní knihovna
kulturní dům
pošta

hřiště
ZUŠ
obchod

