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KARTY OBCÍ

ZÁBŘEH

O

CHOPAV Kvartér řeky Moravy
významné vodní zdroje
zranitelná oblast
aktivní zóna záplavového území Moravské Sázavy
stanovená záplavová území Q5, Q20 a Q100 Moravské Sázavy a Moravy
-

T

území zvláštních povodní pod vodním dílem Nemilka

S

vyřešené odpadové hospodářství (svoz odpadu mimo území města)
plynofikace města
vybudována kanalizace s napojením na ČOV
zdroj znečištění vod - ČOV Zábřeh na Moravě
oblast se zhorš.kvalitou ovzduší - překročení limitů imisí PM10
staré ekolog.zátěže (DTS 803 Zábřeh-Václavov-farma, DTS 802 ZábřehVáclavov-ČSAD-zastávka, DTS 797 Zábřeh-Pivonín-chatoviště, DTS 798
Zábřeh-Pivonín-obec, Krumpach, skládka Zabreh, Bývalý podnik PERLA
Zábřeh, Bývalý podnik HEDVA, Uhelné sklady obchod s palivem, Skalička nová, Skalička - stará, Ráječek, Slovácké strojírny, OLMA a.s. - provoz
Zábřeh)
v místních částech není vybudována kanalizace, vodovod ani plyn
ohrožení obytné zástavby hlukem ze silniční a železniční dopravy

VODNÍ REŽIM

W

OCHRANA PŘÍRODY A
KRAJINY

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

W

ZPF A PUPFL

O
T
S

přírodní park Březná
památné stromy (Opravilova lípa, Dub v Zábřehu, Kaštanovník v Zábřehu)

O
T
S

vysoký podíl zemědělské půdy na celkové rozloze území

W
O
T

S

W

vedení cyklotras a turistických tras přes území
doprav.dostupnost prostřed. železniční tratě č. 270 a silnice I/44
napojení na veřejný vodovod
plynofikace obce
vybudovaná kanalizace s napojením na ČOV
v mítstních částech zcela chybí plynofikace a kanalizace
místní části hůře dopravně dostupné

O
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dokončení přeložky silnice I/44 v celém plánovaném úseku
-

S

dostupnost občanské vybavenosti v obci
relativně vysoký index vzdělanosti

W
O
T

dlouhodobě klesající počet obyvatel
-

S

od r. 2011 postaveno 71 nových bytů

W
O
T

kompletní veřejná technická infrastruktura
dostupná občanská vybavenost v obci
dostatečné množství dostupných ploch pro novou zástavbu
nedostatečná vybavenost místních částí

vysoký podíl půd I. a II. třídy ochrany (57%)
zemědělská půda obdělávána ve velkých nečleněných lánech
-

počet obyvatel (k 1.1.2016)
rozloha
nadmořská výška
katastrální území

platná ÚPD

13 792
3 460 ha
285 m
Zábřeh na Moravě,
Hněvkov, Pivonín,
Václavov u Zábřeha,
Dolní Bušínov

ÚP Zábřeh (vydán 05/2010)

kód obce
www stránky

541 354
www.muzabreh.cz

Vývoj počtu obyvatel
2010
14033

2011
14004

2012
13977

2013
13867

2014
13798

2015
13836

2016
13792

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

33
-77
2671
2050
42,5 let

nezaměstnanost
KES
podíl zalesnění
počet dokončených bytů
aktivní podnik.subjekty

6,03%
1,01
30,10%
9
1363

Vyhodnocení vztahu pilířů udržitelného rozvoje

-

za použití indikátorů metodiky KÚ
S

O

vhodné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, inline bruslaře
želez. skanzen na opuštěném tělese dráhy při cyklostezce na Hněvkov
rekreačně-sportovní areál Dolní Bušínov, včetně vodních nádrží
absence kulturně-historických památek nadregion. významu
vybudování sítě cyklostezek mezi městem a okolními obcemi

T

-

W

-

registované významné kraj.prvky (Stromořadí lip na hrázi rybníka Oborník,
Porost na mezích silničního tělesa, významné hnízdiště ptáků)
vyhlášení VKP Mokřad podél železniční trati v Hněvkově
-

W

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

řeka Moravská Sázava, potok Nemilka, Bušínovský potok
rybník Oborník
přehrady Jahodná (Dolní Bušínov)

SOCIODEMOGRAFICKÉ
PODMÍNKY

S

významné goelogické lokality - lom Růžové údolí, lom Zábřeh - Rudolfov
absence sesuvných a poddolovaných území
dobývací prostor Zábřeh na Moravě - Račice (rula)
ložisko výhradních surovin 3087100 Zábřeh-Račice (rula)
-

BYDLENÍ

W
O
T

Základní informace o obci

REKREACE

S

S

HOSPODÁŘSKÉ
PODMÍNKY

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A
GEOLOGIE

Vyhodnocení jednotlivých témat analýzou SWOT

W
O
T

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

PILÍŘ

SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

HODNOTA

+

+

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

+
Vyhodnocení problémů v území

střet záměru a limitu

ZL18

střet návrhu ČOV Hněvkov se záplavovým územím
a aktivní zónou záplavového území

dopravní závada

DZ1

úrovňové křížení silnice II.třídy a železniční trati v
centru města

hygienická závada

HZ31

negativní vliv železniční dopravy na obytnou
zástavbu (Rudolfov)

hygienická závada
hygienická závada

HZ32
HZ33

stará ekologická zátěž - bývalý podnik Perla
stará ekologická zátěž - bývalý podnik Hedva

urbanistická závada

UZ16

nenavazující prvky lokálního ÚSES (Hněvkov)

Hodnoty území
Kulturní hodnoty
Nemovité
23377/8-1083 partyzánský bunkr
kult.památky 103502 sýpka
35876/8-1238 kostel sv. Barbory
30175/8-1239 náhrobek Rudolfa Dvořáka a náhrobek
sourozenců Pettlových
35313/8-1247 měšťanský dům
29039/8-1246 kašna
37475/8-1245 morový sloup
23905/8-1244 zámek
41350/8-1237 kostel sv. Bartoloměje
49961/9-57 socha sv. Jana Nepomuckého
28400/8-1237 fara
14151/8-1248 výprav.budova žel.stan. a Kleinovo skladiště
18974/8-1236 zámek Skalička
36588/8-2156 boží muka
37252/8-2121 kříž, Hněvkov
Území
14-41-23/1 středověké a novověké jádro obce (Václavov)
archeolog.
14-41-23/2 středověké a novověké jádro obce (Pivonín)
zájmu
14-41-24/4 středověké a novověké jádro obce (Krumpach)
14-41-24/3 středověké a novověké jádro města (střed města)
14-41-24/9 Květinová
14-41-24/5 ZSV Závořice
14-41-24/6 ZSV Závořice II
14-43-03/1 středověké a novověké jádro obce (Hněvkov)
Památky míst. kříž, parc.č. 846, Václavov
významu
socha Panny Marie, parc.č. 827/1, Václavov
kříž, parc.č. 216, Václavov
sousoší Kalvárie, parc.č. 243, Václavov
kamenný kříž, parc.č. 807/9, Václavov
svatý obrázek, parc.č. 736/2, Václavov
silniční most z let 1910 - 1920, parc.č. 855, Václavov
kamenný kříž, parc.č. 808/1, Václavov
kaplička sv. Anežky, parc.č. 881, Václavov
svatý obrázek, parc.č. 672, Václavov
kříž, parc.č. 407, Pivonín
kříž, parc.č. 335/4, Pivonín
kříž na hřbitově, parc.č. 276/2, Pivonín
kříž pod Skalkou, parc.č. 525, Pivonín
kříž na rynku, parc.č. 127, Pivonín
kříž, parc.č. 129/1, Pivonín
kříž V Příčce, parc.č. 144/2, Pivonín
pomník Jana Langera, parc.č. 5458/1, Zábřeh
svatý obrázek, parc.č. 4788, Zábřeh
kamenný kříž na Klárince, parc.č. 4859, Zábřeh
kamenný Hohnův kříž, parc.č. 4598/1, Zábřeh
kamenný kříž, parc.č. 4334, Zábřeh
kamenný kříž, parc.č. 1262, Zábřeh
dřevěný kříž s plechovým Kristem, parc.č. 782, Zábřeh
obřadní síň hřbitova z r. 1909, parc.č. 4920, Zábřeh

Přírodní hodnoty
přírodní park
památné stromy
registované významné
krajinné prvky

přírodní park Březná
Opravilova lípa, Dub v Zábřehu, Kaštanovník v Zábřehu
Stromořadí lip na hrázi rybníka Oborník; Porost na mezích silničního tělesa,
významné hnízdiště ptáků

Civilizační hodnoty
Cyklotrasy, turistické trasy cyklotrasy č. 6234, 6232, 6233, 6228, 6230
Občanská vybavenost
MŠ, ZŠ A SŠ, VOŠ
městský stadion
kulturní dům
poliklinika
městská knihovna

kamenný kříž na hřbitově, parc.č. 4921, Zábřeh
kříž na hřbitovní zdi u kostela sv. Barbory, parc.č. 880/1, Zábřeh
zděná boží muka, parc.č. 866/7, Zábřeh
dřevěný kříž na bráně u kostela sv. Barbory, parc.č. 880/1, Zábřeh
budova bývalé radnice, parc.č. 32, Zábřeh
kamenný kříž u vchodu do kostela, parc.č. 5, Zábřeh
kamenný kříž na severní straně kostela, parc.č. 3, Zábřeh
trojiční sloup, parc.č. 3, Zábřeh
bývalý národní dům z r. 1901, dnes kino Retro, parc.č. 18, Zábřeh
dům č.p.21, parc.č. 99, Zábřeh
kamenný kříž, parc.č. 438/1, Zábřeh
kamenný kříž, parc.č. 259/3, Zábřeh
kamenný kříž, parc.č. 171, Zábřeh
svatý obrázek, parc.č. 1684/2, Zábřeh
kamenný kříž na dolním konci Krumpachu, parc.č. 1039, Zábřeh
kamenný kříž, parc.č. 2031, Zábřeh
kamenný kříž u býv.krumpašského hřbitova, parc.č. 4295, Zábřeh
budova gymnázia z r.1901, parc.č. 1790, Zábřeh
vila Otto a Ireny Brassových z r.1926, parc.č. 1656, Zábřeh
vila a obchodní dům Richarda Brasse z r. 1897, parc.č. 1766
kamenný kříž, parc.č. 2989/2, Zábřeh
kostel církve čsl. husitské z roku 1902, parc.č. 1706, Zábřeh
pomník, parc.č. 1712, Zábřeh
pomník, parc.č. 1712, Zábřeh
památník, parc.č. 1990, Zábřeh

dřevěný kříž s plech. Kristem, parc.č. 5463/29, Zábřeh
pískovcový kříž, parc.č. 5467/16, Zábřeh
kamenný kříž na Rudolfově, parc.č. 2811, Zábřeh
dřevěný kříž s plechovým Kristem, parc.č. 3688, Zábřeh
zděná boží muka sv. Prokopa, parc.č. 5396, Zábřeh
kříž na hřbitově na Skaličce, parc.č. 5350, Zábřeh
kamenný kříž, parc.č. 3827, Zábřeh
kaple sv. Prokopa na Skaličce, parc.č. 3843, Zábřeh
zděná boží muka, parc.č. 3913/2, Zábřeh
kamenný kříž u kaple v Ráječku, parc.č. 3464/1, Zábřeh
kaple sv. Cyrila a Metoděje, parc.č. 3463, Zábřeh
cihlová boží muka s kam. křížkem, parc.č. 3342, Zábřeh
dřevěný kříž s plech.Kristem, parc.č. 5508/64, Zábřeh
kříž na hřbitově v Ráječku, parc.č. 3949, Zábřeh
dřevěný kříž s plechovým Kristem, parc.č. 3951/2, Zábřeh
Šubrtova kaplička Panny Marie Sedmibolestné, parc.č.
5211, Zábřeh
Pieta u Šubrtovy kapličky, parc.č. 5212, Zábřeh
kamenný kříž nad hřbitovem, parc.č.495, Hněvkov
kříž na hřbitově, parc.č. 496, Hněvkov
trojiční sloup na Hejnici, parc.č. 547/4, Hněvkov
kaplička, parc.č. 69, Hněvkov
kaple sv. Andělů Strážných, parc.č. 68, Hněvkov
socha, parc.č. 757, Dolní Bušínov

