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Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Pasporty obcí

Bechlín

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Bechlín
Počet částí obce: 2 (Bechlín, Předonín)
Počet katastrálních území: 2 (Bechlín, Předonín)
Výměra obce: 1524,3441 ha
Počet obyvatel (2013): 1249
Hustota obyvatel: 82 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ano
Račice - Předonín 1 a 2
nerost: psamity, štěrk
surovina: štěrkopísky
Výskyt dobývacích prostorů: ano
DP Dobříň, DP Račice II (jezera - odkaliště)
vydáno ÚR na DP Dobříň - Jih I, Jih II
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ano
Bechlín plocha - 2 potenciální sesuvy
Silná stránka: Výskyt ložisek nerostných surovin
Slabá stránka: Výskyt sesuvných území
Hrozba: Zátěž životního prostředí dobýváním nerostných surovin
Hrozba: Dobývání ložisek nerostů v blízkosti obytného území
Příležitost: Využití ploch po těžbě k posílení a k obnově přírodního a krajinného zázemí
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ano (VD Orlík 2, 3a, 3b)
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ano
ČEPRO - sklad pohonných hmot Roudnice nad Labem, Bechlín
Zóna havarijního plánování
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano (k.ú. Předonín)
silnice 24049 Roudnice - Štětí
Výskyt starých ekologických zátěží: ano
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění
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Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným
územím
Hrozba: Existence zóny havarijního plánování
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží
Závady: Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Místo krajinného rázu: ano (Lesy kolem Předonína)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ano (OP NKP Říp) pouze k.ú. Bechlín
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 1524,3441 ha
Zemědělská půda celkem: 966,9127 ha, což je 63,43 % z celkové výměry obce
Orná půda: 824,5057 ha, což je 85,27 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 29,3715 ha, což je 3,04 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 8,5884 ha, což je 0,89 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 28,7059 ha, což je 2,97 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 52,7813 ha, což je 5,46 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 22,9599 ha, což je 2,37 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 385,9240 ha, což je 25,32 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 5,3534 ha, což je 0,35 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 23,3683 ha, což je 1,53 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 142,7857 ha, což je 9,37 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,57 - území nadprůměrně využívané
(Bechlín 0,55; Předonín 0,70)
Investice v půdě: ano
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Vyšší lesnatost území
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (chmelnice, vinice, sady)
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území nadprůměrně využívané
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano (Roudnice n.L. - 9 km)
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice)
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Slabá stránka: Absence napojení na železnici
Příležitost: Řešení dopravních závad v obci
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (Bechlín 66% obyvatel, Předonín 35% obyvatel)
Kanalizace: ano (Bechlín 92% obyvatel, Předonín 50% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)
Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 1079
Počet obyvatel (SLDB 2001): 1123, změna k roku 1991: nárůst 4,0%
Počet obyvatel (2002): 1142
Počet obyvatel (2003): 1150
Počet obyvatel (2004): 1140
Počet obyvatel (2005): 1155
Počet obyvatel (2006): 1162
Počet obyvatel (2007): 1189
Počet obyvatel (2008): 1245
Počet obyvatel (2009): 1239, změna k roku 1991: nárůst 14,8%, změna k roku 2001: nárůst 10,3%,
změna
k roku 2008: pokles 0,4%
Počet obyvatel (2010): 1227
Počet obyvatel (SLDB 2011): 1175, změna k roku 1991: nárůst 8,9%, změna k roku 2001: nárůst 4,6%, změna
k roku 2010: pokles 4,2%
Počet obyvatel (2011): 1238
Počet obyvatel (2012): 1257
Počet obyvatel (2013): 1249
Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Hrozba: Stagnace růstu počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 176, tj. 15,7%
Děti do věku 14 let (2009): 212, tj. 17,1%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 1,4%
Děti do věku 14 let (2010): 222, tj. 18,1%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 204, tj. 17,4%, změna relativního počtu k roku 2001:
nárůst 1,7%
Děti do věku 14 let (2011): 217, tj. 17,5%
Děti do věku 14 let (2012): 218, tj. 17,3%
Děti do věku 14 let (2013): 210, tj. 16,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 203, tj. 18,1%
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Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 165, tj. 13,3%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 4,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 156, tj. 12,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 161, tj. 13,7%, změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 4,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 168, tj. 13,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 178, tj. 14,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 181, tj. 14,5%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,86
Silná stránka: Dobrá věková struktura obyvatelstva
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 337
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 334
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 329
Neobydlené domy: 73
z toho sloužící rekreaci: 31
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 358
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 351
Neobydlené domy: 70
z toho sloužící rekreaci: 1
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 378
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 387
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 367
Neobydlené byty: 79
z toho sloužící rekreaci: 31
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 412
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 396
Neobydlené byty: 108
z toho sloužící rekreaci: 1
Počet bytů celkem (2009): 483
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 22
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 6
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 2,2
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 520
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 18
Silná stránka: Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Vybavenost:
Mateřská škola:
ano (v obou částech obce)
Základní škola: ano (1. stupeň)
Zdravotní středisko: ne (detašované pracoviště - praktický lékař, poradna pro děti)
Kulturní dům: ano
Plochy občanského vybavení celkem : Předonín – 2,4 ha
Bechlín – 3,4 ha
Plochy pro sport: Předonín – 1,8 ha
Bechlín – 1,3 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: Předonín – 8,4 ha
Bechlín – 0 ha
Zastavitelné plochy pro sport: Předonín – 8,4 ha, z toho přestavba 0,3 ha
Bechlín – 0 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Silná stránka: Existence základní školy i mateřské školy (MŠ v obou částech obce)
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Vydaný územní plán: ano
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Silná stránka: Vydaný územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 8
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 16
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 24
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 3,84 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 14,2 ha (+ přestavba 15,2 ha), což je cca 370 % odhadované potřeby
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 31
Intenzita individuální rekreace: 0,09
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Počet rekreačních objektů: 1
Intenzita individuální rekreace: 0,002
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: Předonín 13,3 ha + rezerva 1,6 ha - rekreace na plochách přírodního
charakteru
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 5
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•

•
•
•

Kostel sv. Václava se zvonicí s románskými základy
Kamenný pomník u silnice ke Krabčicím a Rovnému - památka na ukončení pozemkové reformy 13.
září 1925
Vila Švagrovského, mecenáše umění - pseudorenesanční objekt s hrázděným patrem postavený v
letech 1874-1875 arch. Janem Zeyerem. Jan Neruda zde napsal sbírku básní „Písně kosmické“
Bechlínská škola Jana Nerudy z roku 1927
Sváteční podřípský kroj

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických
hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 8,8 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 8,6 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 8,13 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru: 6,2 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 2,2 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 3,8 %
Slabá stránka: Nízký počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: Předonín – 2,5 ha
Bechlín – 24,7 ha, z toho 1,4 ha pro zemědělství
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)
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Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: Předonín – 0,2 ha (+ přestavba 2,9 ha)
Bechlín – 0 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: neurčeno
Průměrná cena zemědělského pozemku: Bechlín - 8,12 Kč/m2
Předonín - 4,03 Kč/m2
Výpis silných stránek
Výskyt ložisek nerostných surovin
CHOPAV Severočeská křída
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (chmelnice, vinice, sady)
Vyšší lesnatost území
Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Dobrá věková struktura obyvatelstva
Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
Existence základní školy i mateřské školy v obou částech obce
Vydaný územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Výskyt sesuvných území
Zranitelná oblast
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím
Vysoké procento zornění - území nadprůměrně využívané
Absence napojení na železnici
Nízký počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Výpis příležitostí
Využití ploch po těžbě k posílení a k obnově přírodního a krajinného zázemí
Řešení dopravních závad v obci
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
Výpis hrozeb
Zátěž životního prostředí dobýváním nerostných surovin
Dobývání ložisek nerostů v blízkosti obytného území
Existence zóny havarijního plánování
Výskyt starých ekologických zátěží
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Stagnace růstu počtu obyvatel
Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 53% (8+1/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 43% (5+5/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: dobré (počet bodů: 1)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 44% (9+2/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 31% (3+1/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: dobrý (počet bodů: 1)
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Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 47% (8+1/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 29% (1+3/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: velmi dobrá (počet bodů: 2)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Brzánky

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Brzánky
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 216,1950 ha
Počet obyvatel (2013): 85
Hustota obyvatel: 39 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ano
Brzánky plocha - potenciální sesuv
Slabá stránka: Výskyt sesuvných území
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ano
Oblast zvláštní povodně: ano (VD Orlík 2, 3a, 3b)
Slabá stránka: Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území
Hrozba: Ohrožení zastavěného území záplavami
Hrozba: Riziko záplav z přívalových dešťů
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
Výskyt starých ekologických zátěží: ne
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Silná stránka: Dobrá kvalita ovzduší
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4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ano
CZ 0424134 Sovice u Brzánek
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ne
Silná stránka: Přítomnost přírodních hodnot v území
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních hodnot
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Oblast krajinného rázu: ano (řeka Labe a okolí)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ne

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 216,1950 ha
Zemědělská půda celkem: 135,1274 ha, což je 62,50 % z celkové výměry obce
Orná půda: 100,1791 ha, což je 74,14 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 17,3603 ha, což je 12,85 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 3,0476 ha, což je 2,26 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 6,8294 ha, což je 5,05 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 4,2259 ha, což je 3,13 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 3,4851 ha, což je 2,58 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 9,0507 ha, což je 4,37 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 33,3642 ha, což je 15,43 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 3,1444 ha, což je 1,45 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 35,5083 ha, což je 16,42 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,50 - území nadprůměrně využívané
Investice v půdě: ano (závlahy)
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ne
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (chmelnice, vinice)
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území nadprůměrně využívané
Slabá stránka: Nízká lesnatost území
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ne
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Slabá stránka: Absence napojení na železnici
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (96% obyvatel)
Kanalizace: ne
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Slabá stránka: Absence kanalizace
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Plynofikace obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 75
Počet obyvatel (SLDB 2001): 86, změna k roku 1991: nárůst 14,7 %
Počet obyvatel (2002): 88
Počet obyvatel (2003): 91
Počet obyvatel (2004): 89
Počet obyvatel (2005): 84
Počet obyvatel (2006): 82
Počet obyvatel (2007): 84
Počet obyvatel (2008): 90
Počet obyvatel (2009): 84, změna k roku 1991: nárůst 12%, změna k roku 2001:
pokles 1,47 %, změna k roku 2008: pokles 5,77 %
Počet obyvatel (2010): 90
Počet obyvatel (SLDB 2011): 90, změna k roku 1991: nárůst 20%, změna k roku 2001:
nárůst 4,7 %, změna k roku 2010: 0 %
Počet obyvatel (2011): 85
Počet obyvatel (2012): 85
Počet obyvatel (2013): 85
Hrozba: Pokles počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 15, tj. 18,1%
Děti do věku 14 let (2009): 16, tj. 19,0%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 0,9%
Děti do věku 14 let (2010): 17, tj. 18,9%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 18, tj. 20,0%, změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 1,9%
Děti do věku 14 let (2011): 18, tj. 21,2%
Děti do věku 14 let (2012): 16, tj. 18,8%
Děti do věku 14 let (2013): 15, tj. 17,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 25, tj. 30,0%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 19, tj. 22,7%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 7,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 17, tj. 18,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 16, tj. 17,8%, změna relativního počtu k roku 2001: pokles 12,2%
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Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 16, tj. 18,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 16, tj. 18,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 17, tj. 20,0%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 1,13
Hrozba: Stárnutí populace
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 35
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 33
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 33
Neobydlené domy: 13 z toho sloužící rekreaci: 3
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 33
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 32
Neobydlené domy: 18 z toho sloužící rekreaci: 7
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 36
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 38
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 38
Neobydlené byty: 15 z toho sloužící rekreaci: 3
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 35
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 33
Neobydlené byty: 19 z toho sloužící rekreaci: 5
Počet bytů celkem (2009): 53
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 0
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 0
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 0
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 54
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 1
Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Vybavenost:
Mateřská škola:
ne
Základní škola: ne (Roudnice n.L.)
Zdravotní středisko: ne (Roudnice n.L.)
Plochy občanského vybavení celkem: 0,42 ha
Plochy pro sport: 0,42 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Zastavitelné plochy pro sport: 0 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Hrozba: Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské
školy
Hrozba: Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Vydaný územní plán: ano
Odpad bytů do roku 2020: 2
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 4
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 6
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 1 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 0,77 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
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9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 3
Intenzita individuální rekreace: 0,08
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)
Počet rekreačních objektů: 7
Intenzita individuální rekreace: 0,20
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)
Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ano
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 6
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•
•

•
•
•

Ukázky zachovalé lidové architektury - domy čp. 10, 18, 22
Ulrychův statek
Lis - osamělá budova, ve které byl umístěn vinařský dubový lis, ztvárněný mj. Karlem Rozumem na
jeho kresbě; místo tanečních veselic a hostinec; zachovalý nápis „U lisu“ na štítu domu
protipovodňové hráze původně z 18. stol., dne 6.září 1890 se protrhly a musely být znovu obnoveny.
Zásluhu na tom měl císařský místodržící hrabě František Thun z Hohensteinu. Na památku postaven
pomník. Hráz byla obnovena znovu po povodních v roce 1904 a v roce 2002.
Dům čp. 17 „U Marků“ - v třicátých až padesátých letech min. století místo ochotnického divadla
Sovice - viniční hora

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot

10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 1,2 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 12,1 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 11,32 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 27,3 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 2,9 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 3,3 %
Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 0,67 ha; z toho zemědělství 0,67 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: neurčeno
Průměrná cena zemědělského pozemku: 8,02 Kč/m2
Výpis silných stránek
CHOPAV Severočeská křída
Dobrá kvalita ovzduší
Přítomnost přírodních hodnot v území
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Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (chmelnice, vinice)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Plynofikace obce
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Výpis slabých stránek
Výskyt sesuvných území
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území
Zranitelná oblast
Vysoké procento zornění - území nadprůměrně využívané
Nízká lesnatost území
Absence napojení na železnici
Absence kanalizace
Výpis příležitostí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních, kulturních a historických hodnot
Výpis hrozeb
Ohrožení zastavěného území záplavami
Riziko záplav z přívalových dešťů
Pokles počtu obyvatel
Stárnutí populace
Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské školy
Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 41% (7+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 35% (6+2/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: dobré (počet bodů: 1)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 20% (4+1/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 46% (4+2/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: velmi špatný (počet bodů: -2)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 11% (2+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 50% (1+6/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: velmi špatná (počet bodů: -2)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Bříza

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)
Název obce: Bříza
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 778,3485 ha
Počet obyvatel (2013): 461
Hustota obyvatel: 59 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
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Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ano (na hranici území)
Straškov
nerost: písek, štěrkopísek
surovina: štěrkopísky
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
Silná stránka: Výskyt ložiska nerostných surovin
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano
silnice II/240
Výskyt starých ekologických zátěží: ano
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ano (Bříza ŽV)
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy
zastavěným územím
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží
Hrozba: Existence pásma hygienické ochrany chovu zvířat

4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ano
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
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Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ne
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 778,3485 ha
Zemědělská půda celkem: 730,0926 ha, což je 93,8 % z celkové výměry obce
Orná půda: 721,2513 ha, což je 98,79 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 4,4489 ha, což je 0,61 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 2,9957 ha, což je 0,41 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 1,3967 ha, což je 0,19 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 2,3458 ha, což je 0,3 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 0,2054 ha, což je 0,03 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 12,0417 ha, což je 1,55 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 33,6630 ha, což je 4,32 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,02 - území s maximálním narušením přírodních struktur
Investice v půdě: ne
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano (po vydání ÚP)
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením
přírodních struktur
Slabá stránka: Nízká lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF (po vydání ÚP)
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ano
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, železnice)
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Příležitost: Řešení dopravních závad v obci
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (100% obyvatel)
Kanalizace: ano (86% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace obce
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7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 308
Počet obyvatel (SLDB 2001): 354, změna k roku 1991: nárůst 14,9 %
Počet obyvatel (2002): 372
Počet obyvatel (2003): 369
Počet obyvatel (2004): 368
Počet obyvatel (2005): 382
Počet obyvatel (2006): 402
Počet obyvatel (2007): 406
Počet obyvatel (2008): 406
Počet obyvatel (2009): 405, změna k roku 1991: nárůst 31,5 %, změna k roku 2001: nárůst 14,4 %,
změna k roku 2008: pokles 0,2 %
Počet obyvatel (2010): 421
Počet obyvatel (SLDB 2011): 399, změna k roku 1991: nárůst 29,5 %, změna k roku 2001: nárůst
změna k roku 2010: pokles 5,2 %
Počet obyvatel (2011): 417
Počet obyvatel (2012): 436
Počet obyvatel (2013): 461

12,7%,

Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Hrozba: Stagnace růstu počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 73, tj. 20,0%
Děti do věku 14 let (2009): 79, tj. 19,5%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 0,5%
Děti do věku 14 let (2010): 91, tj. 21,6%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 79, tj. 19,8%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 0,2%
Děti do věku 14 let (2011): 94, tj. 22,5%
Děti do věku 14 let (2012): 96, tj. 22,0%
Děti do věku 14 let (2013): 103, tj. 22,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 65, tj. 18,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 38, tj. 9,4%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 8,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 38, tj. 9,0%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 44, tj. 11,0%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 7,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 41, tj. 9,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 45, tj. 10,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 49, tj. 10,6%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,48
Silná stránka: Dobrá věková struktura obyvatelstva
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 110
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 109
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 106
Neobydlené domy: 47
z toho sloužící rekreaci: 33
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 128
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 125
Neobydlené domy: 35
z toho sloužící rekreaci: 11
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 123
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 120
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 114
Neobydlené byty: 49
z toho sloužící rekreaci: 34
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 139
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z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 134
Neobydlené byty: 43
z toho sloužící rekreaci: 10
Počet bytů celkem (2009): 173
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 4
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 2
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 1,1
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 182
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 5
Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Vybavenost:
Mateřská škola:
ano
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 1,8 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Plochy pro sport: 1,3 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,3 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Zastavitelné plochy pro sport: 0 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Silná stránka: Existence mateřské školy
Hrozba: Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Vydaný územní plán: ano
Odpad bytů do roku 2020: 4
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 8
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 12
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 1,92 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 6,6 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 33
Intenzita individuální rekreace: 0,28
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)
Počet rekreačních objektů: 11
Intenzita individuální rekreace: 0,08
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)
Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 5
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)
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statek čp.11 se zachovalým renesančním štítem - dnes tiskařská manufaktura fy.Bohemia Paper, s.r.o.
bývalá kovárna čp.86
bývalá školka se sálem
starý opukový lom - naleziště slovanského pohřebiště z poč.11.století
pamětní deska na budově sokolovny - připomínka významných občanů obce, členů Sokola manželů
Gustava a Jiřiny Andresových

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 11,2 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 10,7 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 7,46 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 14,2 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 3,9 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 4,5 %

Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: celkem 3,6 ha; z toho zemědělství 3,6 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Hrozba: Omezení tvorby pracovních příležitostí vzhledem k malému množství
zastavitelných ploch pro výrobu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: 40 Kč/m2 bez sítí; 340 Kč/ m2 zasíťovaný
Průměrná cena zemědělského pozemku: 12,40 Kč/m2
Výpis silných stránek
Výskyt ložiska nerostných surovin
CHOPAV Severočeská křída
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, silnice II třídy, železnice)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Dobrá věková struktura obyvatelstva
Existence mateřské školy
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení

Výpis slabých stránek
Zranitelná oblast
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nízká lesnatost území
Výpis příležitostí
Řešení dopravních závad v obci
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
Výpis hrozeb
Výskyt starých ekologických zátěží
Existence pásma hygienické ochrany chovu zvířat
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Stagnace růstu počtu obyvatel
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Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení
Omezení tvorby pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných ploch pro

výrobu

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 35% (6+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 30% (4+3/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: dobré (počet bodů: 1)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 36% (7+2/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 23% (1+2/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: velmi dobrý (počet bodů: 2)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 37% (6+1/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 36% (0+5/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: průměrná (počet bodů: 0)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Budyně nad Ohří

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Budyně nad Ohří
Počet částí obce: 7 (Břežany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Kostelec nad Ohří, Nížebohy, Písty,
Roudníček, Vrbka)
Počet katastrálních území: 7 (Břežany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Kostelec nad Ohří, Nížebohy, Písty,
Roudníček, Vrbka u Roudníčku)
Výměra obce: 3357,9316 ha
Počet obyvatel (2013): 2155
Hustota obyvatel: 64 obyv/km2
Typ: město
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt poddolovaných území: ano
Roudníček – jáma Rudolf a Antonín (černé uhlí)
Výskyt sesuvných území: ano
Písty - plocha potenciální
Slabá stránka: Výskyt sesuvných území
Slabá stránka: Výskyt poddolovaných území
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano (Břežany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Písty)
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ano (Břežany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Písty)
Oblast zvláštní povodně: ano (VD Nechranice)
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Hrozba: Ohrožení zastavěného území záplavami
Slabá stránka: Okrajová část zastavěného území v aktivní zóně záplavového území (4 objekty
v Břežanech a 4 objekty v Budyni)
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano (Břežany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Nížebohy, Písty,
Roudníček, Vrbka u Roudníčku)
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída (část území)
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ano
Rotor Clip spol.s r.o.
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano
silnice II/118 a II/246
Výskyt starých ekologických zátěží: ano
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy
zastavěným územím
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ano
CZ 0420015 Myslivna
CZ 0423510 Ohře
CZ 0420073 Údolí Podbradeckého potoka
CZ 0420004 Vrbka
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ano
PR Myslivna
PR Pístecký les
Přírodní památka: ano
PP Slatiniště u Vrbky
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ano
Silná stránka: Přítomnost přírodních hodnot v území
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Přírodní park: ano
přírodní park Dolní Poohří
Oblast krajinného rázu: ano (přírodní park Dolní Poohří)
Místo krajinného rázu: ano (Budyňsko)
Silná stránka: Kvalitní přírodní prostředí dané přítomností přírodního parku
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodního parku
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ano

Městský úřad Roudnice nad Labem
31.12.2014

20/197

Územně analytické podklady pro ORP Roudnice nad Labem - 2014

Pasporty obcí

MPZ Budyně nad Ohří
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ne
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností městské památkové zóny
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 3357,9316 ha
Zemědělská půda celkem: 2548,8701 ha, což je 75,91 % z celkové výměry obce
Orná půda: 2328,2844 ha, což je 91,35 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 44,3038 ha, což je 1,74 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 40,3143 ha, což je 1,58 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 25,1455 ha, což je 0,99 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 110,8221 ha, což je 4,35 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 483,6393 ha, což je 14,4 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 53,6928 ha, což je 1,6 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 53,1072 ha, což je 1,58 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 218,6222 ha, což je 6,51 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,29 - území s maximálním narušením přírodních struktur
(Břežany nad Ohří 0,25, Budyně nad Ohří 0,27, Kostelec nad Ohří 0,13, Nížebohy 0,16, Písty 0,82,
Roudníček 0,19, Vrbka u Roudníčku 0,22)
Investice v půdě: ano
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (rostlinná výroba, chmelnice)
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních
struktur
Slabá stránka: Nižší lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ano (trať zrušena)
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: dobrá
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, železnice)
Silná stránka: Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností
Příležitost: Řešení dopravních závad v obci
Příležitost: Řešení obnovy železnice
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (Budyně nad Ohří 67% obyvatel; Břežany nad Ohří 41% obyvatel;
Kostelec nad Ohří 98% obyvatel; Nížebohy 98% obyvatel; Písty 33% obyvatel; Roudníček 49% obyvatel; Vrbka u
Roudníčku 51% obyvatel)
Kanalizace: ano (Budyně nad Ohří 87% obyvatel )
ne (Břežany nad Ohří; Kostelec nad Ohří; Nížebohy; Písty ; Roudníček;
Vrbka u Roudníčku)
Plynovod: ano (Budyně nad Ohří, Nížebohy)
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Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ano
Silná stránka: Existence vodovodu
Slabá stránka: Absence kanalizace (v 6 částech obce)
Silná stránka: Plynofikace obce (ve 2 částech obce)
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 1846
Počet obyvatel (SLDB 2001): 1908, změna k roku 1991: nárůst 3,3 %
Počet obyvatel (2002): 1920
Počet obyvatel (2003): 1964
Počet obyvatel (2004): 1980
Počet obyvatel (2005): 2006
Počet obyvatel (2006): 2009
Počet obyvatel (2007): 2052
Počet obyvatel (2008): 2108
Počet obyvatel (2009): 2130, změna k roku 1991: nárůst 13,9 %, změna k roku 2001: nárůst 11,6 %,
změna k roku 2008: nárůst 1,04 %
Počet obyvatel (2010): 2158
Počet obyvatel (SLDB 2011): 2077, změna k roku 1991: nárůst 12,5 %, změna k roku 2001: nárůst 8,8%,
změna k roku 2010: pokles 3,8 %
Počet obyvatel (2011): 2167
Počet obyvatel (2012): 2163
Počet obyvatel (2013): 2155
Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 280, tj. 14,9%
Děti do věku 14 let (2009): 351, tj. 16,5%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 1,6%
Děti do věku 14 let (2010): 369, tj. 17,1%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 342, tj. 16,5%, změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 1,6%
Děti do věku 14 let (2011): 371, tj. 17,1%
Děti do věku 14 let (2012): 362, tj. 16,7%
Děti do věku 14 let (2013): 351, tj. 16,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 406, tj. 21,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 345, tj. 16,2%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 5,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 353, tj. 16,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 352, tj. 16,9%, změna relativního počtu k roku 2001:
4,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 363, tj. 16,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 371, tj. 17,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 381, tj. 17,7%

pokles

Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 1,09
Hrozba: Stárnutí populace
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 548
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 536
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 513
Neobydlené domy: 269
z toho sloužící rekreaci: 158
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 582
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 555

Městský úřad Roudnice nad Labem
31.12.2014

22/197

Územně analytické podklady pro ORP Roudnice nad Labem - 2014

Neobydlené domy: 245

Pasporty obcí

z toho sloužící rekreaci: 134

Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 727
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 721
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 558
Neobydlené byty: 297
z toho sloužící rekreaci: 160
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 801
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 600
Neobydlené byty: 297
z toho sloužící rekreaci: 138
Počet bytů celkem (2009): 1072
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 54
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 32
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 3,1
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 1098
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 56
Silná stránka: Vysoká intenzita bytové výstavby
Vybavenost:
Mateřská škola
ano
Základní škola ano (1. - 9. třída)
Zdravotní středisko: ano (Budyně nad Ohří - detašované pracoviště nemocnice - interna, ženský lékař a
rehabilitace, 2 samostatné ord. praktického lékaře pro dospělé, samostatná ord. pro děti a dorost;
samostatná ord. prakt. lék. stomatologa; lékárna)
Plochy občanského vybavení celkem: 9,5454 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,7203 ha
Plochy pro sport: 6,5465 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Silná stránka: Existence mateřské i základní školy
Silná stránka: Existence zdravotního střediska

Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Vydaný územní plán: ano
ÚP vydaný, změna ÚP 1,2,3
Silná stránka: Vydaný územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 19
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 38
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 57
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 9,12 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 86,2740 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování
zastavitelných ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 158
Intenzita individuální rekreace: 0,20
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Počet rekreačních objektů: 134
Intenzita individuální rekreace: 0,17
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 1,4314 ha (Budyně n.O. 0,6630 ha, Nížebohy 0,7684) - plochy pro
individuální rekreaci
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)
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Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ano
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 6
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

Budyně:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vodní hrad čp.1 - původně knížecí dvůr. Oblíbené sídlo přemyslovských knížat a prvních králů;
Jandovo muzeum, alchymistické dílny
Kostel sv.Václava
Kostel Panny Marie Sněžné
Škola čp.196 - otevřeno 1.října 1896
Válcový mlýn z r.1535
Měšťanský dům čp.66 - dne 26.dubna 1778 přenocoval císař Josef II.; cílem cesty byla obhlídka
města, zda by zde bylo možno z Budyně zřídit pevnost. Přednost dostal Terezín.
Popraviště na parcele č.1210 - pietní místo určené v minulosti k popravám odsouzených
Boží muka na cestě ke hřbitovu
Mostek přes Ohři
Hřbitov Budyně nad Ohří - významný vyhlídkový bod

Písty:

• návrh obce Písty - ukázka původní venkovské architektury
• Kaple z r. 1873 sv. Anežky České
Nížebohy:
• Kostel sv. Martina
• Hřbitov Nížebohy- významný vyhlídkový bod
Kostelec nad Ohří:
• Místní hřbitov s kostelem sv.Petra a Pavla - významný vyhlídkový bod
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot

10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 15,2 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 16,7 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 12,38 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 11,2 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 4,1 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 4,7 %
Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 26,7559 ha, z toho zemědělské 9,1646 ha, výroba a
sklady 17,5913 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: celkem 51,9669 ha, z toho 50,2476 ha
sklady), 1,7193 ha (zemědělská výroba, agroturistika)

(výroba a

(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování
zastavitelných ploch pro výrobu a skladování
Hrozba: Fotovoltaická elektrárna (Nížebohy)
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: 300 Kč/ m2
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Břežany nad Ohří - 10,91 Kč/m2
Budyně nad Ohří - 9,24 Kč/m2
Kostelec nad Ohří - 9,49 Kč/m2
Nížebohy - 6,62 Kč/m2
Písty - 7,40 Kč/m2
Roudníček - 9,18 Kč/m2
Vrbka u Roudníčku - 5,80 Kč/m2

Výpis silných stránek
CHOPAV Severočeská křída (část území)
Přítomnost přírodních hodnot v území
Kvalitní přírodní prostředí dané přítomností přírodního parku
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (rostlinná výroba, chmelnice)
Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, silnice II. třídy, železnice)
Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Plynofikace obce (u 70 % obyvatel, 2 části obce)
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Vysoká intenzita bytové výstavby
Existence mateřské i základní školy
Existence zdravotního střediska
Vydaný územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Výskyt sesuvných území
Výskyt poddolovaných území
Okrajová část zastavěného území v aktivní zóně záplavového území
Zranitelná oblast
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nižší lesnatost území
Absence kanalizace (u 40% obyvatel, 6 částí obce)

Výpis příležitostí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodního parku a městské památkové zóny
Řešení dopravních závad v obci
Řešení obnovy železnice
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
Výpis hrozeb
Ohrožení zastavěného území záplavami
Výskyt starých ekologických zátěží
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Stárnutí populace
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení
Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro
výrobu a
skladování
Fotovoltaická elektrárna (Nížebohy)
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 41% (7+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 52% (9+3/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: špatné (počet bodů: -1)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 44% (7+4/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 46% (3+3/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: průměrný (počet bodů: 0)
Soudržnost společenství obyvatel území
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Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 53% (8+2/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 29% (0+4/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: velmi dobrá (počet bodů: 2)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Ctiněves

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Ctiněves
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 548,0376 ha
Počet obyvatel (2013): 310
Hustota obyvatel: 57 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ano
Ctiněves - bod potenciální
Vražkov - bod potenciální
Slabá stránka: Výskyt sesuvných území
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ne
Slabá stránka: Oblast lokálních povodní
Příležitost: Budování protipovodňových a protierozních opatření
Hrozba: Riziko povodní z přívalových dešťů
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: Existence vodních zdrojů
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
Výskyt starých ekologických zátěží: ne
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Silná stránka: Dobrá kvalita ovzduší
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4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ano
CZ 0420014 Hora Říp
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ano
PP Hora Říp
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ano
Silná stránka: Přítomnost přírodních hodnot v území
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních hodnot
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Oblast krajinného rázu: ano (okolí hory Říp)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ano (OP NKP Říp)
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní kulturní památky
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 548,0376 ha
Zemědělská půda celkem: 461,3039 ha, což je 84,17 % z celkové výměry obce
Orná půda: 408,1615 ha, což je 88,48 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 14,6441 ha, což je 3,17 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 11,0047 ha, což je 2,39 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 13,0637 ha, což je 2,83 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 14,4299 ha, což je 3,13 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 42,0971 ha, což je 7,68 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 2,8995 ha, což je 0,53 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 6,5198 ha, což je 1,19 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 35,2173 ha, což je 6,43 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,19 - území s maximálním narušením přírodních struktur
Investice v půdě: ano
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (rostlinná výroba,
chmelnice, sady)
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením
přírodních struktur
Slabá stránka: Nižší lesnatost území
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Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ne
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ano
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (železnice)
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (100% obyvatel)
Kanalizace: ano (81% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 242
Počet obyvatel (SLDB 2001): 260, změna k roku 1991: nárůst 7,4 %
Počet obyvatel (2002): 267
Počet obyvatel (2003): 274
Počet obyvatel (2004): 281
Počet obyvatel (2005): 286
Počet obyvatel (2006): 296
Počet obyvatel (2007): 305
Počet obyvatel (2008): 301
Počet obyvatel (2009): 307, změna k roku 1991: nárůst 26,9 %, změna k roku 2001: nárůst 18,1 %, změna k
roku 2008: pokles 2,0 %
Počet obyvatel (2010): 314
Počet obyvatel (SLDB 2011): 315, změna k roku 1991: nárůst 30,2 %, změna k roku 2001: nárůst 21,2%,
změna k roku 2010: nárůst 0,003 %
Počet obyvatel (2011): 321
Počet obyvatel (2012): 321
Počet obyvatel (2013): 310
Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Hrozba: Stagnace růstu počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 36, tj. 13,9%
Děti do věku 14 let (2009): 44, tj. 14,3%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 0,4%
Děti do věku 14 let (2010): 52, tj. 16,6%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 48, tj. 15,2%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 1,3%
Děti do věku 14 let (2011): 54, tj. 16,8%
Děti do věku 14 let (2012): 53, tj. 16,7%
Děti do věku 14 let (2013): 50, tj. 16,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 64, tj. 24,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 51, tj. 16,6%; změna relativního počtu k roku 2001:
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pokles 8,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 53, tj. 16,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 53, tj. 16,8%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 8,0%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 53, tj. 16,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 57, tj. 18,0%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 60, tj. 19,4%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 1,20
Hrozba: Stárnutí populace
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 97
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 98
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 97
Neobydlené domy: 57
z toho sloužící rekreaci: 45
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 118
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 118
Neobydlené domy: 48
z toho sloužící rekreaci: 39
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 104
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 104
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 103
Neobydlené byty: 59
z toho sloužící rekreaci: 46
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 122
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 122
Neobydlené byty: 56
z toho sloužící rekreaci: 40
Počet bytů celkem (2009): 166
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 3
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 0
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 0,4
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 178
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 2
Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Vybavenost:
Mateřská škola:
ne
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 2,4733 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,8217 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Nevyužívané objekty: 12
Hrozba: Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské i
základní školy
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Schválený územní plán: ano
současně platný ÚPN SÚ je schválen, schválena změna č.1 a 2 (pořizováno obcí) a vydána změna č.3, je
pořizován nový ÚP, který je v etapě projednávání návrhu
Silná stránka: Schválený územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 1
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 2
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 3
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Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 0,48 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 6,2820 ha, z toho přestavba 0,1735 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 54
Intenzita individuální rekreace: 0,45
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Počet rekreačních objektů: 39
Intenzita individuální rekreace: 0,32
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ano
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 6
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•

•
•

Kostel sv. Matouše s přilehlým hřbitovem - románský kostel ze 13.století; místo domnělého hrobu
praotce Čecha; významný vyhlídkový bod na Říp
Objekt čp.24 - dochovaná stavba lidového stavitelství
Minipivovar Aleše Lípy – čp.1

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 21,1 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 13,3 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 10,14 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 8,6 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 3,2 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 2,5 %
Slabá stránka: Nízký počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 1,3534 ha (zemědělské stavby)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Hrozba: Omezení tvorby pracovních příležitostí vzhledem k malému množství
zastavitelných ploch pro výrobu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: od 500 Kč/m2
Průměrná cena zemědělského pozemku: 6,74 Kč/m2
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Příležitost: Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků

Výpis silných stránek
Existence vodních zdrojů
CHOPAV Severočeská křída
Dobrá kvalita ovzduší
Přítomnost přírodních hodnot v území
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (rostlinná výroba, chmelnice, sady)
Kvalitní dopravní napojení (železnice)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Schválený územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Výpis slabých stránek
Výskyt sesuvných území
Oblast lokálních povodní
Zranitelná oblast
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nižší lesnatost území
Nízký počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Výpis příležitostí
Budování protipovodňových a protierozních opatření
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní kulturní památky
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních, kulturních a historických hodnot
Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis hrozeb
Riziko povodní z přívalových dešťů
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Stagnace růstu počtu obyvatel
Stárnutí populace
Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské i základní školy
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení
Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Omezení tvorby pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných ploch pro

výrobu

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 59% (9+1/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 30% (5+2/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 40% (7+3/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 46% (3+3/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: špatný (počet bodů: -1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 21% (4+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 43% (0+6/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: velmi špatná (počet bodů: -2)
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Černěves

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Černěves
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 456,3721 ha
Počet obyvatel (2013): 210
Hustota obyvatel: 46 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ano
Oblast zvláštní povodně: ano (VD Orlík 2, 3a, 3b)
Hrozba: Ohrožení zastavěného území záplavami
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
Výskyt starých ekologických zátěží: ne
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Silná stránka: Dobrá kvalita ovzduší
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
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Památný strom: ano
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Oblast krajinného rázu: ano (řeka Labe a okolí, lesy mezi Vědomicemi, Kyškovicemi, Chodouny a
Vrbicí)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 456,3721 ha
Zemědělská půda celkem: 243,6171 ha, což je 53,38 % z celkové výměry obce
Orná půda: 233,4821 ha, což je 95,84 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 3,1193 ha, což je 1,28 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 3,9445 ha, což je 1,62 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 0,9694 ha, což je 0,40 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 2,1018 ha, což je 0,86 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 156,4159 ha, což je 34,27 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 28,6256 ha, což je 6,27 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 5,3633 ha, což je 1,18 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 22,3502 ha, což je 4,9 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,79 - území nadprůměrně využívané
Investice v půdě: ano
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (rostlinná výroba,
chmelnice)
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území nadprůměrně využívané
Silná stránka: Vyšší lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ne
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: dobrá
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností
Slabá stránka: Absence napojení na železnici
Silná stránka: Existence mezinárodní dopravní cesty Labe
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Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (68% obyvatel)
Kanalizace: ano (97% obyvatel)
Plynovod: ne
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Slabá stránka: Absence plynofikace
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 212
Počet obyvatel (SLDB 2001): 214, změna k roku 1991: nárůst 0,9 %
Počet obyvatel (2002): 203
Počet obyvatel (2003): 204
Počet obyvatel (2004): 215
Počet obyvatel (2005): 228
Počet obyvatel (2006): 217
Počet obyvatel (2007): 226
Počet obyvatel (2008): 225
Počet obyvatel (2009): 212, změna k roku 1991: nárůst 0 %, změna k roku 2001: pokles 0,9
%,
změna k roku 2008: pokles 5,8 %
Počet obyvatel (2010): 218
Počet obyvatel (SLDB 2011): 209, změna k roku 1991: pokles 1,4%, změna k roku 2001: pokles 2,3%,
změna k roku 2010: pokles 4,1 %
Počet obyvatel (2011): 216
Počet obyvatel (2012): 211
Počet obyvatel (2013): 210
Hrozba: Pokles počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 39, tj. 18,4%
Děti do věku 14 let (2009): 34, tj. 16,0%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 2,4%
Děti do věku 14 let (2010): 36, tj. 16,5%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 33, tj. 15,8%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 2,6%
Děti do věku 14 let (2011): 32, tj. 14,8%
Děti do věku 14 let (2012): 31, tj. 14,7%
Děti do věku 14 let (2013): 30, tj. 14,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 33, tj. 15,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 21, tj. 9,9%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 5,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 23, tj. 10,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 19, tj. 9,1%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 6,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 21, tj. 9,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 26, tj. 12,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 29, tj. 13,8%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,97
Silná stránka: Dobrá věková struktura obyvatelstva
Hrozba: Vysoký relativní úbytek dětí
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 63
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Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 68
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 67
Neobydlené domy: 27 z toho sloužící rekreaci: 26
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 72
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 71
Neobydlené domy: 21 z toho sloužící rekreaci: 20
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 65
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 71
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 70
Neobydlené byty: 31 z toho sloužící rekreaci: 26
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 74
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 73
Neobydlené byty: 26
z toho sloužící rekreaci: 20
Počet bytů celkem (2009): 95
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 1
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 1
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 1,4
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 100
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 1
Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Vybavenost:
Mateřská škola:
ne
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 0,9706 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,2360 ha
Plochy pro sport: 0,2175 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Hrozba: Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské i
základní školy
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Vydaný územní plán: ano
vydaný, pořízeny dvě územní studie
Silná stránka: Vydaný územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 2
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 4
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 6
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 0,96 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 8,4650 ha, z toho přestavba 0,1024 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 30
Intenzita individuální rekreace: 0,46
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Počet rekreačních objektů: 20
Intenzita individuální rekreace: 0,27
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
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(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ne
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 4
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•

•

Kostel sv. Prokopa - dominantní stavba
Křížek u Mesiny z r.1873 - připomínka na prusko -rakouskou bitvu r. 1866, ve které zřejmě padl
některý z blízkých sedláka Kopala
Budova obecní školy čp.42 - z r.1867

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 4,3 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 11,3 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 8,44 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 27,8 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 3,5 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 3,3 %
Slabá stránka: Nízký počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 2,0768 ha (zemědělské stavby)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 3,2352 ha (zemědělská výroba
agroturistika)

-

(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Hrozba: Fotovoltaická elektrárna - možná změna na jinou výrobní plochu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: neurčeno
Průměrná cena zemědělského pozemku: 6,45 Kč/m2
Výpis silných stránek
CHOPAV Severočeská křída
Dobrá kvalita ovzduší
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (rostlinná výroba, chmelnice)
Vyšší lesnatost území
Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence mezinárodní dopravní cesty Labe
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Dobrá věková struktura obyvatelstva
Vydaný územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Zranitelná oblast
Vysoké procento zornění - území nadprůměrně využívané
Absence napojení na železnici
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Absence plynofikace
Nízký počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Výpis příležitostí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
Výpis hrozeb
Ohrožení zastavěného území záplavami
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Pokles počtu obyvatel
Vysoký relativní úbytek dětí
Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské i základní školy
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro

bydlení

Fotovoltaická elektrárna - možná změna na jinou výrobní plochu
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 41% (7+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 22% (3+2/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 32% (7+1/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 54% (4+3/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: špatný (počet bodů: -1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 16% (3+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 43% (1+5/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: velmi špatná (počet bodů: -2

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Černouček

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Černouček
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 371,7708 ha
Počet obyvatel (2013): 276
Hustota obyvatel: 74 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Městský úřad Roudnice nad Labem
31.12.2014

37/197

Územně analytické podklady pro ORP Roudnice nad Labem - 2014

Pasporty obcí

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
Výskyt starých ekologických zátěží: ano
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Silná stránka: Dobrá kvalita ovzduší
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Místo krajinného rázu: ano (lesy mezi Černoučkem a Horními Beřkovicemi)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ano (OP NKP Říp)
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní kulturní památky
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 371,7708 ha
Zemědělská půda celkem: 231,7903 ha, což je 62,35 % z celkové výměry obce
Orná půda: 211,2831 ha, což je 91,15 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 1,2003 ha, což je 0,52 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 7,0675 ha, což je 3,05 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 11,1378 ha, což je 4,81 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 1,1016 ha, což je 0,48 % z celkové výměry zemědělské půdy
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Lesní půda: 116,1868 ha, což je 31,25 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 1,4431 ha, což je 0,39 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 6,5274 ha, což je 1,76 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 15,8232 ha, což je 4,26 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,63 - území nadprůměrně využívané
Investice v půdě: ano
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (rostlinná výroba, chmelnice,
sady)
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území nadprůměrně využívané
Silná stránka: Vyšší lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano (sjezd Nová Ves)
Napojení na silnici I. třídy: ano (silnice I/16)
Železniční stanice či zastávka: ne (Ctiněves, Mnetěš)
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: dobrá
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice a silnice I. třídy)
Silná stránka: Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (71% obyvatel)
Kanalizace: ano (81% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 206
Počet obyvatel (SLDB 2001): 264, změna k roku 1991: nárůst 28,2 %
Počet obyvatel (2002): 266
Počet obyvatel (2003): 268
Počet obyvatel (2004): 260
Počet obyvatel (2005): 258
Počet obyvatel (2006): 261
Počet obyvatel (2007): 272
Počet obyvatel (2008): 271
Počet obyvatel (2009): 276, změna k roku 1991: nárůst 34,0%, změna k roku 2001: nárůst 4,5 %,
změna k roku 2008: nárůst 1,8 %
Počet obyvatel (2010): 279
Počet obyvatel (SLDB 2011): 278, změna k roku 1991: nárůst 35,0%, změna k roku 2001: nárůst 5,3 %,
změna k roku 2010: pokles 0,4 %
Počet obyvatel (2011): 274
Počet obyvatel (2012): 275
Počet obyvatel (2013): 276
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Poznámka: dle vyjádření obce byl počet trvale hlášených obyvatel k 5.10.12 309. Přes 300 trvale hlášených
obyvatel má obec již od roku 2009.
Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 52, tj. 20,0%
Děti do věku 14 let (2009): 38, tj. 13,8%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 6,2%
Děti do věku 14 let (2010): 39, tj. 14,0%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 39, tj. 14,0%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 6,4%
Děti do věku 14 let (2011): 32, tj. 11,7%
Děti do věku 14 let (2012): 32, tj. 11,6%
Děti do věku 14 let (2013): 32, tj. 11,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 49, tj. 18,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 36, tj. 13,0%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 5,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 39, tj. 14,0%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 36, tj. 12,9%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 5,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 41, tj. 15,0%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 39, tj. 14,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 43, tj. 15,6%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 1,34
Hrozba: Vysoký relativní úbytek dětí
Hrozba: Stárnutí populace
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 72
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 75
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 74
Neobydlené domy: 32
z toho sloužící rekreaci: 21
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 96
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 95
Neobydlené domy: 31
z toho sloužící rekreaci: 17
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 81
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 87
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 86
Neobydlené byty: 33
z toho sloužící rekreaci: 21
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 102
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 101
Neobydlené byty: 36
z toho sloužící rekreaci: 18
Počet bytů celkem (2009): 136
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 16
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 6
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 2,3
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 138
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 19
Silná stránka: Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
Vybavenost:
Mateřská škola:
ne
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 1,3 ha
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(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Plochy pro sport: 0,4 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 1,4 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Zastavitelné plochy pro sport: 0,8 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Hrozba: Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské
i základní školy
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Vydaný územní plán: ano
Odpad bytů do roku 2020: 2
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 4
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 6
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 0,96 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 10,8 ha, z toho přestavba 4,9 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 21
Intenzita individuální rekreace: 0,20
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 17
Intenzita individuální rekreace: 0,17
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 5
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•
•
•

•

Kostel sv. Bartoloměje - jedna z posledních kopulovitých staveb podřipského regionu
fara s klenutým přízemím z 1.pol.19.stol.
Socha sv.Jana Nepomuckého z 18.stol. před branou kostela
Budova obecné školy - pamětní deska na škole připomíná působení českého spisovatele J.V.Plevy
v letech 1929-30; vznikla zde jeho nejznámější kniha "Malý Bobeš"
Sušárna chmele - stavební dominanta

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 10,9 %
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Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 10,1 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 8,33 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 5,0 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 2,9 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 6,1 %

Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: celkem 1,01 ha (výroba a sklady)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Hrozba: Omezení tvorby pracovních příležitostí vzhledem k malému množství
zastavitelných ploch pro výrobu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: 900 Kč/m2
Průměrná cena zemědělského pozemku: 6,53 Kč/m2
Příležitost: Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis silných stránek
CHOPAV Severočeská křída
Dobrá kvalita ovzduší
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (rostlinná výroba, chmelnice, sady)
Vyšší lesnatost území
Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice a silnice I. třídy)
Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení

Výpis slabých stránek
Zranitelná oblast
Vysoké procento zornění - území nadprůměrně využívané
Výpis příležitostí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní kulturní památky
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis hrozeb
Výskyt starých ekologických zátěží
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Vysoký relativní úbytek dětí
Stárnutí populace
Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské i základní školy
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro
bydlení
Omezení tvorby pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných ploch pro
výrobu
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 47% (8+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 17% (2+2/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 36% (6+3/25)
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Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 23% (1+2/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: velmi dobrý (počet bodů: 2)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 26% (5+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 29% (0+4/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: průměrná (počet bodů: 0)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Dobříň

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Dobříň
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 605,5259 ha
Počet obyvatel (2013): 550
Hustota obyvatel: 91 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ano
Račice - Předonín 1 a 2
nerost: psamity, štěrk
surovina: štěrkopísky
Výskyt dobývacích prostorů: ano
DP Dobříň (jezera-odkaliště)
vydáno ÚR na Dobříň – Jih, Jih 1 a Jih 2
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
Silná stránka: Výskyt ložisek nerostných surovin
Hrozba: Zátěž životního prostředí dobýváním nerostných surovin
Příležitost: Využití ploch po těžbě k posílení a k obnově přírodního a krajinného zázemí
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ano (VD Orlík 2, 3a, 3b)
Hrozba: Ohrožení zastavěného území záplavami
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ano
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GLAZURA s.r.o.
Procházka s.r.o
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano
silnice III/24049
Výskyt starých ekologických zátěží: ne
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne

Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným
územím
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ano
PP Dobříňský háj
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ano
Silná stránka: Přítomnost přírodních hodnot v území
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Oblast krajinného rázu: ano (řeka Labe a okolí)
Místo krajinného rázu: ano (lesy kolem Předonína)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 605,5259 ha
Zemědělská půda celkem: 307,8505 ha, což je 50,84 % z celkové výměry obce
Orná půda: 160,3926 ha, což je 52,1 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 9,8725 ha, což je 3,21 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 6,6657 ha, což je 2,17 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 127,9071 ha, což je 41,55 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 3,0126 ha, což je 0,98 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 86,5987 ha, což je 14,3 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 31,5504 ha, což je 5,21 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 16,8754 ha, což je 2,79 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 162,6509 ha, což je 26,86 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 1,37 - území intenzivně využívané
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Investice v půdě: ano
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ne
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (chmelnice, sady)
Slabá stránka: Nízká lesnatost území
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ano
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, železnice)
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Silná stránka: Existence mezinárodní dopravní cesty Labe
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (52% obyvatel)
Kanalizace: ne
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Plynofikace obce
Slabá stránka: Absence kanalizace
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 470
Počet obyvatel (SLDB 2001): 471, změna k roku 1991: nárůst 0,2%
Počet obyvatel (2002): 480
Počet obyvatel (2003): 488
Počet obyvatel (2004): 484
Počet obyvatel (2005): 498
Počet obyvatel (2006): 498
Počet obyvatel (2007): 511
Počet obyvatel (2008): 556
Počet obyvatel (2009): 579, změna k roku 1991: nárůst 23,2%, změna k roku 2001: nárůst 22,9%,
změna k roku 2008: nárůst 4,1%
Počet obyvatel (2010): 574
Počet obyvatel (SLDB 2011): 561, změna k roku 1991: nárůst 19,4%, změna k roku 2001: nárůst
19,1%, změna k roku 2010: pokles 2,3%
Počet obyvatel (2011): 554
Počet obyvatel (2012): 548
Počet obyvatel (2013): 550

Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 69, tj. 14,9%
Děti do věku 14 let (2009): 104, tj. 18,0%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 3,1%
Děti do věku 14 let (2010): 106, tj. 18,5%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 105, tj. 18,7%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 3,8%
Děti do věku 14 let (2011): 100, tj. 18,1%
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Děti do věku 14 let (2012): 96, tj. 17,5%
Děti do věku 14 let (2013): 93, tj. 16,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 104, tj. 22,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 78, tj. 13,4%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 9,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 77, tj. 13,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 74, tj. 13,2%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles
9,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 73, tj. 13,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 80, tj. 14,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 85, tj. 15,5%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,91
Silná stránka: Dobrá věková struktura obyvatelstva
Hrozba: Stárnutí populace
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 149
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 146
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 144
Neobydlené domy: 36
z toho sloužící rekreaci: 13
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 171
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 167
Neobydlené domy: 23
z toho sloužící rekreaci: 13
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 175
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 166
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 163
Neobydlené byty: 40
z toho sloužící rekreaci: 14
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 197
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 183
Neobydlené byty: 31
z toho sloužící rekreaci: 14
Počet bytů celkem (2009): 225
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 19
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 12
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 3,2
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 228
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 14
Silná stránka: Vysoká intenzita bytové výstavby
Vybavenost:
Mateřská škola: ano
Základní škola: ne (ZŠ Roudnice n.L.)
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 2,4 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Plochy pro sport: 2,3 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 14,7 ha, z toho přestavba 0,6 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Zastavitelné plochy pro sport: 2,5 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Silná stránka: Existence mateřské školy
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Vydaný územní plán: ano
Silná stránka: Vydaný územní plán
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Odpad bytů do roku 2020: 6
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 12
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 18
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 2,88 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 14,5 ha, z toho přestavba 2,6 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení

9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 13
Intenzita individuální rekreace: 0,07
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 13
Intenzita individuální rekreace: 0,07
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 3
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•
•

•

Rodný dům básníka a spisovatele Josefa Hory, pamětní světnička
Náves, kompaktní zástavba v Račické ulici
Vila čp. 118 - fukcionalistickou vilu dal postavit v 30. letech 20.stol. stavitel Beno Kabát pro svou
dceru Zitu Kabátovou
Sklad Vitana - negativní dominanta

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot

10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 9,0 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 9,4 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 7,53 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 2,6 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 4,1 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 7,5 %
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 22,7 ha (z toho 7,1 ha těžba nerostů)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,0 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek stávajících ploch pro výrobu
Hodnotové vztahy v území:
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Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: neurčeno
Průměrná cena zemědělského pozemku: 4,32 Kč/m2
Výpis silných stránek
Výskyt ložisek nerostných surovin
CHOPAV Severočeská křída
Přítomnost přírodních hodnot v území
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (chmelnice, sady)
Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, železnice)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence mezinárodní dopravní cesty Labe
Existence vodovodu
Plynofikace obce
Dobrá věková struktura obyvatelstva
Vysoká intenzita bytové výstavby
Existence mateřské školy
Vydaný územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek stávajících ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Zranitelná oblast
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím
Nízká lesnatost území
Absence kanalizace
Výpis příležitostí
Využití ploch po těžbě k posílení a k obnově přírodního a krajinného zázemí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
Výpis hrozeb
Zátěž životního prostředí dobýváním nerostných surovin
Ohrožení zastavěného území záplavami
Stárnutí populace
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 47% (7+1/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 30% (5+2/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 40% (9+1/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 23% (2+1/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: velmi dobrý (počet bodů: 2)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 26% (5+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 7% (0+1/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: velmi dobrá (počet bodů: 2)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Doksany

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako
součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Doksany
Počet částí obce: 1
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Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 310,7411 ha
Počet obyvatel (2013): 384
Hustota obyvatel: 124 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne

2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ano (VD Nechranice, VD Orlík 2)
Hrozba: Ohrožení zastavěného území záplavami
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano
silnice II/608
Výskyt starých ekologických zátěží: ano
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy
zastavěným územím
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita ano
CZ 0423510 Ohře
CZ 0426082 Loužek a slepá ramena u Brozan - v návrhu
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ano
PR Loužek
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ano
Silná stránka: Přítomnost přírodních hodnot v území
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Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Přírodní park: ano
přírodní park Dolní Poohří
Oblast krajinného rázu: ano (přírodní park Dolní Poohří)
Silná stránka: Kvalitní přírodní prostředí dané přítomností přírodního parku
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodního parku
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 310,7411 ha
Zemědělská půda celkem: 223,2252 ha, což je 71,84 % z celkové výměry obce
Orná půda: 181,0388 ha, což je 81,1 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 4,3829 ha, což je 1,96 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 7,8245 ha, což je 3,51 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 28,2882 ha, což je 12,67 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 1,6908 ha, což je 0,76 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 19,9240 ha, což je 6,41 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 14,5688 ha, což je 4,69 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 12,7919 ha, což je 4,12 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 40,2312 ha, což je 12,95 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,36 - území s maximálním narušením přírodních struktur
Investice v půdě: ano
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (rostlinná výroba,
chmelnice, sady)
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením
přírodních struktur
Slabá stránka: Nízká lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice)
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
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Slabá stránka: Absence napojení na železnici
Příležitost: Řešení dopravních závad v obci
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (57% obyvatel)
Kanalizace: ano (81% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 365
Počet obyvatel (SLDB 2001): 372, změna k roku 1991: nárůst 1,9%
Počet obyvatel (2002): 373
Počet obyvatel (2003): 368
Počet obyvatel (2004): 360
Počet obyvatel (2005): 366
Počet obyvatel (2006): 362
Počet obyvatel (2007): 369
Počet obyvatel (2008): 384
Počet obyvatel (2009): 393, změna k roku 1991: nárůst 7,7%, změna k roku 2001: nárůst 5,6%, změna
k roku 2008: nárůst 2,3%
Počet obyvatel (2010): 391
Počet obyvatel (SLDB 2011): 378, změna k roku 1991: nárůst 3,6%, změna k roku 2001: nárůst 1,6%,
změna k roku 2010: pokles 3,3%
Počet obyvatel (2011): 381
Počet obyvatel (2012): 382
Počet obyvatel (2013): 384
Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 55, tj. 14,9%
Děti do věku 14 let (2009): 52, tj. 13,2%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 1,7%
Děti do věku 14 let (2010): 49, tj. 12,5%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 47, tj. 12,4%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 2,5%
Děti do věku 14 let (2011): 50, tj. 13,1%
Děti do věku 14 let (2012): 54, tj. 14,1%
Děti do věku 14 let (2013): 58, tj. 15,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 59, tj. 15,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 67, tj. 17,1%; změna relativního počtu k roku 2001:
nárust 1,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 68, tj. 17,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 62, tj. 16,4%; změna relativního počtu k roku 2001:
nárůst 0,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 73, tj. 19,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 79, tj. 20,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 76, tj. 19,8%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 1,31
Hrozba: Stárnutí populace
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
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Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 101
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 109
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 94
Neobydlené domy: 22
z toho sloužící rekreaci: 8
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 103
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 92
Neobydlené domy: 29
z toho sloužící rekreaci: 6
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 144
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 148
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 102
Neobydlené byty: 39
z toho sloužící rekreaci: 9
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 141
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 102
Neobydlené byty: 50
z toho sloužící rekreaci: 5
Počet bytů celkem (2009): 188
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 1
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 1
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 0,3
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 191
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 2
Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Vybavenost:
Mateřská škola:
ano
Základní škola: ano
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 1,2533 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,00 ha
Plochy pro sport: 0,7151 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Silná stránka: Existence základní i mateřské školy
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Schválený územní plán: ano
ÚPN SÚ schválený, změna č.1 schválená; pořízena změna č. 2
pořizován nový ÚP - v etapě projednávání návrhu
Silná stránka: Schválený územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 3
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 6
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 9
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 1,44 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 9,4029 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 8 + 1 penzion (30 lůžek)
Intenzita individuální rekreace: 0,06
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)
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Počet rekreačních objektů: 6 + 1 penzion (30 lůžek)
Intenzita individuální rekreace: 0,05
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 5
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klášterní komplex s kostelem Narození Panny Marie; pobyt sv.Anežky České
Hřbitovní kostel sv.Petra a sv.Pavla - dominanta obce
Bývalý zájezní panský hostinec čp.3
Škola v Doksanech
Kamenný obloukový mostek z pol.18.stol. přes rameno Ohře
Středověký mlýn nedaleko klášterního komplexu
Komín v cukrovaru - významná stavební dominanta
U dubu - dvě kapličky (pověst)
Observatoř Doksany - ČHMÚ

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 7,7 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 8,7 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 9,24 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 5,1 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 3,2 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 5,3 %
Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 8,9905 ha z toho zemědělské stavby 3,6291 ha,
průmysl 5,3614 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek stávajících a přestavbových ploch pro výrobu
Hrozba: Fotovoltaická elektrárna - možná přeměna na jinou výrobní plochu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: 600 Kč/m2
Průměrná cena zemědělského pozemku: 8,10 Kč/m2
Příležitost: Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis silných stránek
CHOPAV Severočeská křída
Přítomnost přírodních hodnot v území
Kvalitní přírodní prostředí dané přítomností přírodního parku
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (rostlinná výroba, chmelnice, sady)
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Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, silnice II. třídy)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Existence základní i mateřské školy
Schválený územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek stávajících i přestavbových ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Zranitelná oblast
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nízká lesnatost území
Absence napojení na železnici
Výpis příležitostí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodního parku
Řešení dopravních závad v obci
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis hrozeb
Ohrožení zastavěného území záplavami
Výskyt starých ekologických zátěží
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Stárnutí populace
Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení
Fotovoltaická elektrárna - možná přeměna na jinou výrobní plochu
Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 47% (8+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 30% (4+3/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 48% (8+4/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 38% (2+3/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: dobrý (počet bodů: 1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 37% (6+1/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 36% (1+4/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: průměrná (počet bodů: 0)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Dušníky

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Dušníky
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 427,6775 ha
Počet obyvatel (2013): 402
Hustota obyvatel: 94 obyv/km2

Městský úřad Roudnice nad Labem
31.12.2014

54/197

Územně analytické podklady pro ORP Roudnice nad Labem - 2014

Pasporty obcí

Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ano
Chvalín - plocha aktivní
Slabá stránka: Výskyt sesuvných území
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast

3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano
silnice D8; II/608
Výskyt starých ekologických zátěží: ne
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ano (Dušníky - chov hovězího dobytka)
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy
zastavěným územím
Hrozba: Existence pásma hygienické ochrany chovu zvířat
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
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Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 427,6775 ha
Zemědělská půda celkem: 351,4566 ha, což je 82,18 % z celkové výměry obce
Orná půda: 336,2419 ha, což je 95,67 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 3,6854 ha, což je 1,05 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 3,9620 ha, což je 1,13 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 7,5673 ha, což je 2,15 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 21,5115 ha, což je 5,03 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 0,8914 ha, což je 0,21 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 8,2839 ha, což je 1,94 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 45,5341 ha, což je 10,65 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,11 - území s maximálním narušením přírodních struktur
Investice v půdě: ano
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních
struktur
Slabá stránka: Nízká lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ano (plocha pro vzlety a přistání pro sportovní letadla do 400 kg)
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice)
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Slabá stránka: Absence napojení na železnici
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (100% obyvatel)
Kanalizace: ano (90% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
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Počet obyvatel (SLDB 1991): 271
Počet obyvatel (SLDB 2001): 298, změna k roku 1991: nárůst 9,9%
Počet obyvatel (2002): 305
Počet obyvatel (2003): 310
Počet obyvatel (2004): 311
Počet obyvatel (2005): 332
Počet obyvatel (2006): 326
Počet obyvatel (2007): 348
Počet obyvatel (2008): 356
Počet obyvatel (2009): 365, změna k roku 1991: nárůst 34,7%, změna k roku 2001: nárůst 22,5%,
změna k roku 2008: nárůst 2,5%
Počet obyvatel (2010): 403
Počet obyvatel (SLDB 2011): 388, změna k roku 1991: nárůst 43,2%, změna k roku 2001: nárůst
30,2%, změna k roku 2010: pokles 3,7%
Počet obyvatel (2011): 405
Počet obyvatel (2012): 403
Počet obyvatel (2013): 402
Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 59, tj. 20,1%
Děti do věku 14 let (2009): 83, tj. 17,3%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 2,8%
Děti do věku 14 let (2010): 71, tj. 17,6%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 60, tj. 15,5%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 4,6%
Děti do věku 14 let (2011): 72, tj. 17,8%
Děti do věku 14 let (2012): 72, tj. 17,9%
Děti do věku 14 let (2013): 71, tj. 17,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 33, tj. 11,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 27, tj. 7,4%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 3,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 28, tj. 6,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 27, tj. 7,0%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles
4,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 30, tj. 7,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 33, tj. 8,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 34, tj. 8,5%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,48
Silná stránka: Dobrá věková struktura obyvatelstva
Hrozba: Vysoký relativní úbytek dětí
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 75
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 85
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 80
Neobydlené domy: 23
z toho sloužící rekreaci: 13
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 94
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 88
Neobydlené domy: 18
z toho sloužící rekreaci: 9
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 89
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 104
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 88
Neobydlené byty: 27
z toho sloužící rekreaci: 13
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 125
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 101
Neobydlené byty: 30
z toho sloužící rekreaci: 10
Počet bytů celkem (2009): 145
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 14
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Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 1
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 4,3
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 1
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 155
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 10
Vybavenost:
Mateřská škola:
ano
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 2,2652 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,4450 ha
Plochy pro sport: 1,2400 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Silná stránka: Existence mateřské školy
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Vydaný územní plán: ano
pořízena změna č.1 a 2
Silná stránka: Vydaný územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 5
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 10
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 15
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 2,4 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 14,7342 ha, z toho přestavba 0,8675 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 13
Intenzita individuální rekreace: 0,11
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,5249 ha (individuální rekreace)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 9
Intenzita individuální rekreace: 0,07
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ne
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 3
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•

•
•

Kaplička z r. 1813 - stavba spojena s obdobím napoleonských válek v letech 1804 -1813
Budova mateřské školy; bývalá obecní škola postavená v roce 1913 bohušovickým stavitelem
Aloisem Šťastným
Archeologické naleziště
Muzeum kočárků
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Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 12,2 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 10,3 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 8,39 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 12,8 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 4,7 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 5,7 %

Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 5,4768 ha (zemědělské stavby)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 1,3893 ha (výroba a sklady)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: neurčeno
Průměrná cena zemědělského pozemku: 6,22 Kč/m2
Výpis silných stránek
CHOPAV Severočeská křída
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, silnice II. třídy)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Dobrá věková struktura obyvatelstva
Existence mateřské školy
Vydaný územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Výskyt sesuvných území
Zranitelná oblast
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nízká lesnatost území
Absence napojení na železnici
Výpis příležitostí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
Výpis hrozeb
Existence pásma hygienické ochrany chovu zvířat
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Vysoký relativní úbytek dětí
Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 29% (5+0/17)
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Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 30% (5+2/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: průměrné (počet bodů: 0)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 36% (8+1/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 23% (2+1/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: velmi dobrý (počet bodů: 2)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 32% (6+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 29% (1+3/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: dobrá (počet bodů: 1)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Horní Beřkovice

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Horní Beřkovice
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 509,8620 ha
Počet obyvatel (2013): 907
Hustota obyvatel: 178 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ano
Cítov 2 – Kostomlaty pod Řípem
nerost: psamity, štěrkopísek
surovina: štěrkopísky
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
Daminěves
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
Silná stránka: Výskyt ložisek nerostných surovin
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: Existence vodního zdroje
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
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3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat – Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD …)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
Výskyt starých ekologických zátěží: ano
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Silná stránka: Dobrá kvalita ovzduší
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží (dle informací z obce jsou již staré ekologické zátěže
zrekultivovány)
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé – Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav …)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 – evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 – ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Místo krajinného rázu: ano (lesy mezi Černoučkem a Horními Beřkovicemi)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ano (OP NKP Říp)
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ….)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 509,8620 ha
Zemědělská půda celkem: 340,1800 ha, což je 66,72 % z celkové výměry obce
Orná půda: 269,9727 ha, což je 79,36 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 26,2431 ha, což je 7,71 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 20,7771 ha, což je 6,11 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 21,7795 ha, což je 6,4 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 1,4076 ha, což je 0,41 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 106,5069 ha, což je 20,89 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 2,4364 ha, což je 0,48 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 15,0985 ha, což je 2,96 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 45,6402 ha, což je 8,95 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,49 - území nadprůměrně využívané
Investice v půdě: ne
Zastavitelné plochy v I. A II. Třídě ochrany ZPF: ano
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Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (rostlinná výroba, chmelnice,
sady)
Slabá stránka: Vysoké procento zornění – území nadprůměrně využívané
Silná stránka: Vyšší lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. A II. Třídě ochrany ZPF
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano
Napojení na silnici I. Třídy: ano
Železniční stanice či zastávka: ano
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: dobrá
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (dálnice, silnice I. Třídy, železnice)
Silná stránka: Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (100% obyvatel)
Kanalizace: ano (91% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ano
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 998
Počet obyvatel (SLDB 2001): 929, změna k roku 1991: pokles 6,9%
Počet obyvatel (2002): 929
Počet obyvatel (2003): 926
Počet obyvatel (2004): 915
Počet obyvatel (2005): 906
Počet obyvatel (2006): 890
Počet obyvatel (2007): 890
Počet obyvatel (2008): 914
Počet obyvatel (2009): 903, změna k roku 1991: pokles 9,5%, změna k roku 2001: pokles 2,8%,
změna k roku 2008: pokles 1,2%
Počet obyvatel (2010): 910
Počet obyvatel (SLDB 2011): 1 207, změna k roku 1991: nárůst 17,3%, změna k roku 2001: nárůst
23%, změna k roku 2010: nárůst 24,6%
Počet obyvatel (2011): 914
Počet obyvatel (2012): 918
Počet obyvatel (2013): 907
Hrozba: Pokles počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 140, tj. 14,8%
Děti do věku 14 let (2009): 129, tj. 14,3%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 0,5%
Děti do věku 14 let (2010): 132, tj. 14,5%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 142, tj. 11,8%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 3%
Děti do věku 14 let (2011): 139, tj. 15,2%
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Děti do věku 14 let (2012): 142, tj. 15,5%
Děti do věku 14 let (2013): 141, tj. 15,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 203, tj. 21,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 140, tj. 15,5%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 5,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 153, tj. 16,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 194, tj. 16,1%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 5,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 156, tj. 17,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 166, tj. 18,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 170, tj. 18,7%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 1,21
Hrozba: Stárnutí populace
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 213
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 217
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 183
Neobydlené domy: 61
z toho sloužící rekreaci: 41
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 228
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 203
Neobydlené domy: 54
z toho sloužící rekreaci: 39
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 361
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 356
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 197
Neobydlené byty: 80
z toho sloužící rekreaci: 41
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 369
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 215
Neobydlené byty: 69
z toho sloužící rekreaci: 36
Počet bytů celkem (2009): 443
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 7
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 2
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 0,3
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 4
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 438
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 4
Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Vybavenost:
Mateřská škola:
ano
Základní škola: ano (1-9. roč.)
Zdravotní středisko: ano (samost.ordinace prakt.lék. pro dospělé, stomatologa, specialisty; lékárna;
Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice)
Plochy občanského vybavení celkem: 25,5077 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 1,2100 ha
Plochy pro sport: 2,6071 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Silná stránka: Existence základní i mateřské školy
Silná stránka: Existence zdravotního střediska
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Schválený územní plán: ano
ÚPN SÚ schválený, změna č.3-4 schválená, změna č.5 vydaná, pořízena změna č. 6
pořizován nový ÚP – projednáván návrh
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Silná stránka: Schválený územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 3
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 6
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 9
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 1,44 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 18,1906 ha, z toho přestavba 0,4628 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 41 +1 penzion (10 lůžek) ……údaj z roku 2012
Intenzita individuální rekreace: 0,11
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 39
Intenzita individuální rekreace: 0,11
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ano
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 6
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•
•
•
•
•
•
•

Barokní zámek postavený hrabětem Hartigem v letech 1738 - 1756; od r.1891 psychiatrická léčebna
Rodný dům české operní pěvkyně Klementiny Kalašové nacházející se v areálu bývalého pivovaru
Budova ředitelství statku včetně hospodářských budov - původně velkostatek Vyšehradské kapituly,
nyní ve správě Pozemkového fondu ČR
Budovy bývalého pivovaru
U Ivana - mohyla v lese
Křížek u dolní vrátnice psychiatrické léčebny z r.1853 - díkuvzdání za uzdravení syna Luise
hornobeřkovského pána, hraběte Františka Desfours Walde Rode
Křížek při vjezdu do obce od Mělníka - památník z r.1855 připomínající záchranu života císaře
Františka Josefa I. - výhled do Mělnické kotliny
Židovský hřbitov ze 17.století cca 2,5 km za obcí v lesích mezi H.Beřkovicemi a Spomyšlí

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 4,0 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 6,1 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 7,54 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 2,5 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 3,7 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 3,9 %
Slabá stránka: Nízký počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním
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Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 2,8346 ha, z toho zemědělská výroba 1,8424 ha,
výroba 0,9922 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 3,8441 ha (výroba)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: 1000 Kč/m2
Průměrná cena zemědělského pozemku: 8,97 Kč/m2
Příležitost: Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis silných stránek
Výskyt ložisek nerostných surovin
Existence vodního zdroje
CHOPAV Severočeská křída
Dobrá kvalita ovzduší
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (rostlinná výroba, chmelnice, sady)
Vyšší lesnatost území
Kvalitní dopravní napojení (dálnice, silnice I. třídy, železnice)
Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Existence základní i mateřské školy
Existence zdravotního střediska
Schválený územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Zranitelná oblast
Vysoké procento zornění - území nadprůměrně využívané
Nízký počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Výpis příležitostí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis hrozeb
Výskyt starých ekologických zátěží
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Pokles počtu obyvatel
Stárnutí populace
Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 59% (10+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 17% (2+2/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 44% (9+2/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 23% (2+1/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: velmi dobrý (počet bodů: 2)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 32% (6+0/19)
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Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 29% (0+4/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: dobrá (počet bodů: 1)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Hrobce

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Hrobce
Počet částí obce: 2 (Hrobce, Rohatce)
Počet katastrálních území: 2 (Hrobce, Rohatce)
Výměra obce: 738,1355 ha
Počet obyvatel (2013): 628
Hustota obyvatel: 85 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ano
Rohatce
nerost: slínovec, vápenec
surovina: cementářské korekční sialitické suroviny, vápence, jíly
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
Rohatce
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
Silná stránka: Výskyt ložisek nerostných surovin
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano (Hrobce)
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ano (VD Orlík 2, 3a, 3b)
Hrozba: Ohrožení zastavěného území záplavami
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ano (LIDRU a.s. - farma nosnic)
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
Výskyt starých ekologických zátěží: ano
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ano (Libotenice - farma kuřat a kuřic II)
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží
Hrozba: Existence pásma hygienické ochrany chovu zvířat
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4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Oblast krajinného rázu: ano (řeka Labe a okolí)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ne

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 738,1355 ha
Zemědělská půda celkem: 651,4393 ha, což je 88,25 % z celkové výměry obce
Orná půda: 634,6136 ha, což je 97,42 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 8,6788 ha, což je 1,33 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 1,0636 ha, což je 0,16 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 7,0833 ha, což je 1,09 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 11,1069 ha, což je 1,50 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 17,8544 ha, což je 2,42 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 14,8931 ha, což je 2,02 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 42,8418 ha, což je 5,8 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,07 - území s maximálním narušením přírodních struktur
(Hrobce 0,16, Rohatce 0,05)
Investice v půdě: ano
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních
struktur
Slabá stránka: Nižší lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ano
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, železnice)
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Silná stránka: Existence mezinárodní dopravní cesty Labe
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (Hrobce 100% obyvatel; Rohatce 98 % obyvatel)
Kanalizace: ano (Hrobce 87% obyvatel)
ne (Rohatce)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka:
Silná stránka:
Slabá stránka:
Silná stránka:

Existence vodovodu
Existence kanalizace (pouze v Hrobcích)
Absence kanalizace (v Rohatcích)
Plynofikace obce

7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 467
Počet obyvatel (SLDB 2001): 516, změna k roku 1991: nárůst 10,5%
Počet obyvatel (2002): 527
Počet obyvatel (2003): 519
Počet obyvatel (2004): 531
Počet obyvatel (2005): 538
Počet obyvatel (2006): 535
Počet obyvatel (2007): 557
Počet obyvatel (2008): 599
Počet obyvatel (2009): 595, změna k roku 1991: nárůst 27,4%, změna k roku 2001: nárůst 15,3%,
k roku 2008: pokles 0,7%
Počet obyvatel (2010): 597
Počet obyvatel (SLDB 2011): 583, změna k roku 1991: nárůst 24,8%, změna k roku 2001: nárůst
13%, změna k roku 2010: pokles 2,3%
Počet obyvatel (2011): 604
Počet obyvatel (2012): 622
Počet obyvatel (2013): 628

změna

Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Hrozba: Stagnace růstu počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 93, tj. 18,3%
Děti do věku 14 let (2009): 97, tj. 16,3%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 2,0%
Děti do věku 14 let (2010): 94, tj. 15,7%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 93, tj. 16%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 2,3%
Děti do věku 14 let (2011): 101, tj. 16,7%
Děti do věku 14 let (2012): 102, tj. 16,4%
Děti do věku 14 let (2013): 98, tj. 15,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 101, tj. 19,8%
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Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 76, tj. 12,8%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 7,0%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 72, tj. 12,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 74, tj. 12,7%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles
7,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 79, tj. 13,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 76, tj. 12,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 88, tj. 14,0%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,90
Silná stránka: Dobrá věková struktura obyvatelstva
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 159
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 164
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 157
Neobydlené domy: 44
z toho sloužící rekreaci: 22
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 193
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 186
Neobydlené domy: 45
z toho sloužící rekreaci: 16
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 185
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 188
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 164
Neobydlené byty: 54
z toho sloužící rekreaci: 23
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 218
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 192
Neobydlené byty: 59
z toho sloužící rekreaci: 16
Počet bytů celkem (2009): 265
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 23
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 10
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 0,6
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 25
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 277
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 27
Silná stránka: Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni

Vybavenost:
Mateřská škola:
ano (Rohatce)
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 1,62 ha
Plochy pro sport: 1,27 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 5,64 ha (z toho 1,39 ha pro hřbitov)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Zastavitelné plochy pro sport: 4,1 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Silná stránka: Existence mateřské školy (Rohatce)
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Vydaný územní plán: ano

Silná stránka: Vydaný územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 8
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Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 16
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 24
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 3,84 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 14,85 ha (+ přestavba 1,53 ha)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 22
Intenzita individuální rekreace: 0,11
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,12 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 16
Intenzita individuální rekreace: 0,07
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ne
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 3
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•

•
•
•

Klementova vila v Hrobcích - secesní stavba čp.63 postavená p. Klementem, majitelem továrny na
postřikovače a čerpadla
Kaplička u Labe v Hrobcích z r.1875
Kostel Všech svatých na návsi v Rohatcích z r.1744 - kruhová stavba se zvoničkou
Vysílač mobilního operátora - stavební dominanta

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 12,8 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 13,2 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 10,59 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 17,1 % (dnes neodpovídá skutečnosti)
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 2,2 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 5,0 %
Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 4,53 ha (výroba, sklady) z toho 0,26 ha zemědělská výroba
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0 ha + přestavba 2,64 ha (výroba, sklady, služby)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro výrobu a skladování
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Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: neurčeno
Průměrná cena zemědělského pozemku:
Hrobce - 7,13 Kč/m2
Rohatce - 7,12 Kč/m2
Výpis silných stránek
Výskyt ložisek nerostných surovin
CHOPAV Severočeská křída
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, železnice)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence mezinárodní dopravní cesty Labe
Existence vodovodu
Existence kanalizace (pouze v Hrobcích)
Plynofikace obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Dobrá věková struktura obyvatelstva
Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
Existence mateřské školy
Schválený územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Zranitelná oblast
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nižší lesnatost území
Absence kanalizace (v Rohatcích)
Výpis příležitostí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
Výpis hrozeb
Ohrožení zastavěného území záplavami
Výskyt starých ekologických zátěží
Existence pásma hygienické ochrany chovu zvířat
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Stagnace růstu počtu obyvatel
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení
Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro výrobu a
skladování
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 41% (7+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 39% (5+4/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: průměrné (počet bodů: 0)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 44% (10+1/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 31% (2+2/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: dobrý (počet bodů: 1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 37% (7+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 29% (0+4/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: dobrá (počet bodů: 1)
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Chodouny

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Chodouny
Počet částí obce: 2 (Chodouny, Lounky)
Počet katastrálních území: 2 (Chodouny, Lounky)
Výměra obce: 1001,7426 ha
Počet obyvatel (2013): 620
Hustota obyvatel: 62 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano (Lounky)
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ano (Lounky)
Oblast zvláštní povodně: ano (VD Orlík 2, 3a, 3b, VD Nechranice)
Slabá stránka: Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území
Hrozba: Ohrožení zastavěného území záplavami a záplavou z vodozbavu
Příležitost: Protipovodňová opatření - ohrázování toku, pevné konstrukce
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano (na hranici území)
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano
silnice II/240
Výskyt starých ekologických zátěží: ano
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy
zastavěným územím
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
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Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ano
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Oblast krajinného rázu: ano (řeka Labe a okolí, lesy mezi Vědomicemi, Kyškovicemi, Chodouny a

Vrbicí)

Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 1001,7426 ha
Zemědělská půda celkem: 618,5867 ha, což je 61,75 % z celkové výměry obce
Orná půda: 539,3074ha, což je 87,18 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 54,9288 ha, což je 8,88 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 13,5409 ha, což je 2,19 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 2,8530 ha, což je 0,46 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 7,9566 ha, což je 1,29 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 258,4512 ha, což je 25,80 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 43,6435 ha, což je 4,36 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 14,9124 ha, což je 1,49 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 66,1488 ha, což je 6,6 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,54 - území nadprůměrně využívané
(Chodouny 0,87, Lounky 0,20)
Investice v půdě: ano
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ne
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (rostlinná výroba, chmelnice)
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území nadprůměrně využívané
Silná stránka: Vyšší lesnatost území
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ne
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (silnice II. třídy)
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lná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Slabá stránka: Absence napojení na železnici
Silná stránka: Existence mezinárodní dopravní cesty Labe
Příležitost: Řešení dopravních závad v obci
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (Chodouny 62% obyvatel; Lounky 57% obyvatel)
Kanalizace: ano (Chodouny 93% obyvatel; Lounky 56% obyvatel)
Plynovod: ne
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Slabá stránka: Absence plynofikace
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 597
Počet obyvatel (SLDB 2001): 609, změna k roku 1991: nárůst 2,0%
Počet obyvatel (2002): 618
Počet obyvatel (2003): 628
Počet obyvatel (2004): 616
Počet obyvatel (2005): 607
Počet obyvatel (2006): 607
Počet obyvatel (2007): 618
Počet obyvatel (2008): 627
Počet obyvatel (2009): 638, změna k roku 1991: nárůst 6,9%, změna k roku 2001: nárůst 4,8%, změna
k roku 2008: nárůst 1,8%
Počet obyvatel (2010): 648
Počet obyvatel (SLDB 2011): 610, změna k roku 1991: nárůst 2,2%, změna k roku 2001: nárůst 0,2%,
změna k roku 2010: pokles 5,9%
Počet obyvatel (2011): 621
Počet obyvatel (2012): 634
Počet obyvatel (2013): 620
Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 90, tj. 15,1%
Děti do věku 14 let (2009): 85, tj. 13,4%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 1,7%
Děti do věku 14 let (2010): 93, tj. 14,4%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 86, tj. 14,1%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 1%
Děti do věku 14 let (2011): 81, tj. 13%
Děti do věku 14 let (2012): 82, tj. 12,9%
Děti do věku 14 let (2013): 81, tj. 13,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 116, tj. 19,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 101, tj. 15,8%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 3,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 108, tj. 16,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 95, tj. 15,6%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 3,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 106, tj. 17,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 111, tj. 17,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 105, tj. 16,9%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 1,30
Hrozba: Stárnutí populace, vysoký relativní úbytek dětí
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8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 195
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 200
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 194
Neobydlené domy: 66
z toho sloužící rekreaci: 42
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 209
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 202
Neobydlené domy: 58
z toho sloužící rekreaci: 14
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 219
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 222
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 203
Neobydlené byty: 73
z toho sloužící rekreaci: 43
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 240
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 215
Neobydlené byty: 71
z toho sloužící rekreaci: 14
Počet bytů celkem (2009): 305
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 10
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 2
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 0,5
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 2
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 311
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 3
Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Vybavenost:
Mateřská škola:
ano
Základní škola: ano (1.-5. roč.)
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 3,28 ha
Plochy pro sport: 2,2 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,29 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Zastavitelné plochy pro sport: 0 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Silná stránka: Existence základní školy i mateřské školy
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Vydaný územní plán: ano
Silná stránka: Vydaný územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 3
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 6
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 9
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 1,44 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 18,32 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro bydlení
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9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 42 + 1 penzion (12 lůžek)
Intenzita individuální rekreace: 0,18
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 14 + 1 penzion (12 lůžek)
Intenzita individuální rekreace: 0,06
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ne
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 4
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

Chodouny:
•
•
•
Lounky:
•
•
•
•
•
•
•

Dům čp.12 na návsi - ukázka lidové architektury
Kámen s pamětní deskou na chodounské návsi připomíná vznik obce v r.1226
Václav Benda - podřípský buditel, protirakouský buřič, rádce V.Kratochvíla
Kostel sv. Mikuláše se zvonicí
Náves v Lounkách
Záhorecká strouha - náhon na mlýn v Lounkách
Dům statku Václava Kratochvíla - umístěna pamětní deska připomínající tuto významnou osobnost
Podřípska (národní buditel, pěstitel chmele, zakladatel Rolnické záložny v Roudnici n.L., jeden
z iniciátorů vyzvednutí základního kamene pro stavbu Národního divadla v Praze)
Kaplička směrem na Černěves
Film Starci na chmelu
Hasičárna – po opravě slouží jako galerie vesnických tradic (kromě jiného zde jsou vystaveny i staré
hasičské stříkačky)

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot

10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 19,8 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 17,7 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 15,42 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 24,9 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 4,8 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 6,6 %
Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 6,42 ha (výroba)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 1,94 ha (výroba)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
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Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: 800 Kč/m2
Průměrná cena zemědělského pozemku:
Chodouny - 5,13 Kč/m2
Lounky - 8,29 Kč/m2
Příležitost: Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis silných stránek
CHOPAV Severočeská křída
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (rostlinná výroba, chmelnice)
Vyšší lesnatost území
Kvalitní dopravní napojení (silnice II. třídy)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence mezinárodní dopravní cesty Labe
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Existence základní i mateřské školy
Vydaný územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Zranitelná oblast
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím
Vysoké procento zornění - území nadprůměrně využívané
Absence napojení na železnici
Absence plynofikace
Výpis příležitostí
Protipovodňová opatření - ohrázování toku, pevné konstrukce
Řešení dopravních závad v obci
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis hrozeb
Ohrožení zastavěného území záplavami a záplavou z vodozbavu
Výskyt starých ekologických zátěží
Stárnutí populace
Vysoký relativní úbytek dětí
Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení
Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 41% (6+1/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 30% (5+2/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: dobré (počet bodů: 1)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 44% (8+3/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 38% (4+1/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: dobrý (počet bodů: 1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 37% (6+1/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 40% (1+5/15)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: špatná (počet bodů: -1)
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Kleneč

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Kleneč
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 584,9546 ha
Počet obyvatel (2013): 520
Hustota obyvatel: 89 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
Výskyt starých ekologických zátěží: ne
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ano (Kleneč - ŽV)
Silná stránka: Dobrá kvalita ovzduší
Hrozba: Existence pásma hygienické ochrany chovu zvířat
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita ano
CZ 0422077 Kleneč
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ano
NPP Kleneč
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ano
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Památný strom: ne
Silná stránka: Přítomnost přírodních hodnot v území
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních hodnot
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Oblast krajinného rázu: ano (okolí hory Říp)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ne
Národní kulturní památky: ano (OP NKP Říp)
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní kulturní památky
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 584,9546 ha
Zemědělská půda celkem: 498,6909 ha, což je 85,25 % z celkové výměry obce
Orná půda: 465,1194 ha, což je 93,27 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 8,5319 ha, což je 1,71 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 8,9045 ha, což je 1,79 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 5,7855 ha, což je 1,16 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 10,3496 ha, což je 2,08 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 29,4103 ha, což je 5,03 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 3,8304 ha, což je 0,65 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 9,3756 ha, což je 1,60 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 43,6474 ha, což je 7,46 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,12 - území s maximálním narušením přírodních struktur
Investice v půdě: ne
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením
struktur
Slabá stránka: Nízká lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF

přírodních

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ano
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
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Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, železnice)
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (100% obyvatel)
Kanalizace: ano (84% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 402
Počet obyvatel (SLDB 2001): 399, změna k roku 1991: pokles 0,7%
Počet obyvatel (2002): 402
Počet obyvatel (2003): 417
Počet obyvatel (2004): 411
Počet obyvatel (2005): 408
Počet obyvatel (2006): 411
Počet obyvatel (2007): 426
Počet obyvatel (2008): 443
Počet obyvatel (2009): 446, změna k roku 1991: nárůst 10,9%, změna k roku 2001: nárůst 11,8%,
změna k roku 2008: nárůst 0,7%
Počet obyvatel (2010): 447
Počet obyvatel (SLDB 2011): 478, změna k roku 1991: nárůst 18,9%, změna k roku 2001: nárůst
19,8%, změna k roku 2010: nárůst 6,9%
Počet obyvatel (2011): 470
Počet obyvatel (2012): 493
Počet obyvatel (2013): 520
Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 52, tj. 13.1%
Děti do věku 14 let (2009): 57, tj. 12,8%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 0,3%
Děti do věku 14 let (2010): 67, tj. 15%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 85, tj. 17,8%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 4,7%
Děti do věku 14 let (2011): 80, tj. 17%
Děti do věku 14 let (2012): 91, tj. 18,5%
Děti do věku 14 let (2013): 95, tj.18,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 87, tj. 21,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 70, tj. 15,7%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 6,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 73, tj. 16,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 78, tj. 16,3%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles
5,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 75, tj. 16%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 79, tj. 16%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 82, tj. 15,8%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,86

8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 146
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Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 145
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 143
Neobydlené domy: 36
z toho sloužící rekreaci: 20
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 170
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 167
Neobydlené domy: 28
z toho sloužící rekreaci: 10
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 152
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 150
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 149
Neobydlené byty: 38
z toho sloužící rekreaci: 21
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 181
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 178
Neobydlené byty: 33
z toho sloužící rekreaci: 9
Počet bytů celkem (2009): 202
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 14
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 4
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 2,7
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 13
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 214
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 19
Silná stránka: Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
Vybavenost:
Mateřská škola:
ne
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 1,6793 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Hrozba: Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské školy
Hrozba: Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Vydaný územní plán: ano
ÚPO vydaný
ÚS Z02 má schválenou možnost využití
Silná stránka: Vydaný územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 5
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 10
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 15
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 2,4 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 16,3284 ha, z toho přestavba 1,9873 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro bydlení -

9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)
Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 20
Intenzita individuální rekreace: 0,13
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)
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Počet rekreačních objektů: 10
Intenzita individuální rekreace: 0,06
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ne
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 4
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•
•
•
•
•

Tomanův mlýn
Lagrounský mlýn ze 16. století
Sluncová vrata u bran statků
Bývalá škola postavená v prvním desetiletí 19.století
Bývalé JZD - hala s nápisem Zinkovna (negativní dominanta)
Nedoložená pověst o Klenči jako první obci na území Čech, kterou založil po svém příchodu praotec
Čech a pojmenoval ji podle jednoho ze svých synů Klena (uvádí Václav Hájek z Libočan v "Kronice
české")

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 8,2 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 11,1 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 9,6 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 9,2 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 2,9 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 5,9 %
Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 3,6319 ha (výroba a skladování)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 2,4495 ha (výroba a sklady)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: neurčeno
Průměrná cena zemědělského pozemku: 7,06 Kč/m2
Výpis silných stránek
CHOPAV Severočeská křída
Dobrá kvalita ovzduší
Přítomnost přírodních hodnot v území
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, železnice)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
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Vydaný územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Zranitelná oblast
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nízká lesnatost území
Výpis příležitostí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní kulturní památky
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních, kulturních a historických hodnot
Výpis hrozeb
Existence pásma hygienické ochrany chovu zvířat
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské školy
Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro

bydlení

Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 47% (8+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 22% (3+2/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 40% (8+2/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 15% (1+1/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: velmi dobrý (počet bodů: 2)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 26% (5+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 36% (0+5/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: špatná (počet bodů: -1)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Kostomlaty pod Řípem

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Kostomlaty pod Řípem
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 789,1534 ha
Počet obyvatel (2013): 447
Hustota obyvatel: 57 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ano
Cítov 2 - Kostomlaty pod Řípem
nerost: psamity, štěrkopísek
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surovina: štěrkopísky
Výskyt dobývacích prostorů: ano
Kostomlaty pod Řípem
Kostomlaty pod Řípem I.
oba netěžené rezervní
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
CHLÚ Kostomlaty pod Řípem
surovina: štěrkopísky
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ano
Kostomlaty pod Řípem - potenciální
Silná stránka: Výskyt ložisek nerostných surovin
Slabá stránka: Výskyt sesuvných území
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ano
bioplynová stanice Kostomlaty pod Řípem - návrh
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano
silnice II/246
Výskyt starých ekologických zátěží: ano
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne

Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy
zastavěným územím
Hrozba: Návrh bioplynové stanice v katastru obce – nový zdroj znečišťování ovzduší
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Oblast krajinného rázu: ano (okolí hory Říp)
Místo krajinného rázu: ano (lesy mezi Černoučkem a Horními Beřkovicemi)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
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Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ano (OP NKP Říp)
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní kulturní památky
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 789,1534 ha
Zemědělská půda celkem: 680,4216 ha, což je 86,22 % z celkové výměry obce
Orná půda: 646,4312 ha, což je 95,0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 9,7730 ha, což je 1,44 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 11,7532 ha, což je 1,73 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 11,5202 ha, což je 1,69 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 0,9440 ha, což je 0,14 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 66,4503 ha, což je 8,42 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 2,2479 ha, což je 0,28 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 9,5480 ha, což je 1,21 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 30,4856 ha, což je 3,86 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,14 - území s maximálním narušením přírodních struktur
Investice v půdě: ano
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením
struktur
Slabá stránka: Nižší lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF

přírodních

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ne
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ano
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (silnice II. třídy, železnice)
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (57% obyvatel)
Kanalizace: ano (71% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
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Silná stránka: Existence kanalizace
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 399
Počet obyvatel (SLDB 2001): 421, změna k roku 1991: nárůst 5,5%
Počet obyvatel (2002): 429
Počet obyvatel (2003): 446
Počet obyvatel (2004): 448
Počet obyvatel (2005): 449
Počet obyvatel (2006): 446
Počet obyvatel (2007): 438
Počet obyvatel (2008): 447
Počet obyvatel (2009): 454, změna k roku 1991: nárůst 13,8%, změna k roku 2001: nárůst 7,8%,
změna k roku 2008: nárůst 1,6%
Počet obyvatel (2010): 459
Počet obyvatel (SLDB 2011): 427, změna k roku 1991: nárůst 7%, změna k roku 2001: nárůst 1,4%,
změna k roku 2010: pokles 7%
Počet obyvatel (2011): 456
Počet obyvatel (2012): 451
Počet obyvatel (2013): 447

Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 53, tj. 13,0%
Děti do věku 14 let (2009): 70, tj. 15,4%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 2,4%
Děti do věku 14 let (2010): 74, tj. 16,1%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 63, tj. 14,8%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 1,8%
Děti do věku 14 let (2011): 76, tj. 16,7%
Děti do věku 14 let (2012): 74, tj. 16,4%
Děti do věku 14 let (2013): 77, tj. 17,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 92, tj. 22,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 72, tj. 15,9%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 6,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 72, tj. 15,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 74, tj. 17,3%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles
5,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 70, tj. 15,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 70, tj. 15,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 69, tj. 15,4%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,90
Silná stránka: Dobrá věková struktura obyvatelstva

8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 126
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 129
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 125
Neobydlené domy: 44
z toho sloužící rekreaci: 4
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 141
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 136
Neobydlené domy: 35
z toho sloužící rekreaci: 18
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 145
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 146
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 134
Neobydlené byty: 45
z toho sloužící rekreaci: 4
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 156
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z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 143
Neobydlené byty: 43
z toho sloužící rekreaci: 17
Počet bytů celkem (2009): 193
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 2
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 0
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 0,9
Dokončené byty v letech 2006 – 2011: 1
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 199
Dokončené byty v letech 2006 – 2013: 1
Slabá stránka: Nízká intenzita bytové zástavby
Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Vybavenost:
Mateřská škola: ano
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 1,7137 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,0342 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Silná stránka: Existence mateřské školy
Hrozba: Omezí kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Vydaný územní plán: ano
ÚP vydaný, schválená možnost využití územní studie na lokalitu B2 a B3
Silná stránka: Vydaný územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 1
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 2
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 3
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 0,48 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 14,5796 ha, z toho přestavba 2,3810 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro bydlení

9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 15
Intenzita individuální rekreace: 0,1
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 18
Intenzita individuální rekreace: 0,12
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ano
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Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 4
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•
•
•
•
•
•

Kostel sv.Petra a Pavla
Budova bývalé školy z r. 1911
Nejstarší budova čp.17
Sušárna chmele - negativní dominanta
Plechová hala - negativní dominanta
Silo u dráhy - negativní dominanta
Vyhlídkový bod pod lesem u silnice na Horní Beřkovice

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot

10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 17,1 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 17,1 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 14,98 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 11,4 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 1,4 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 2,1 %
Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Slabá stránka: Nízký počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 5,5540 ha, z toho zemědělská výroba 4,5834 ha, výroba a sklady 0,9706
ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,3019 ha (výroba a sklady)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: 600-700 Kč/m2
Průměrná cena zemědělského pozemku: 6,86 Kč/m2
Příležitost: Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis silných stránek
Výskyt ložisek nerostných surovin
CHOPAV Severočeská křída
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Kvalitní dopravní napojení (silnice II. třídy, železnice)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Dobrá věková struktura obyvatelstva
Existence mateřské školy
Vydaný územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Výskyt sesuvných území
Zranitelná oblast
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nižší lesnatost území
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Nízká intenzita bytové výstavby
Nízký počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Výpis příležitostí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní kulturní památky
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis hrozeb
Návrh bioplynové stanice v katastru obce – nový zdroj znečišťování ovzduší
Výskyt starých ekologických zátěží
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro
Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti

bydlení

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 35% (6+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 35% (5+3/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: průměrné (počet bodů: 0)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 44% (8+3/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 23% (2+1/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: velmi dobrý (počet bodů: 2)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 21% (4+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 43% (1+5/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: špatná (počet bodů: -1)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Krabčice

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Krabčice
Počet částí obce: 3 (Krabčice, Rovné, Vesce)
Počet katastrálních území: 3 (Krabčice u Roudnice, Rovné pod Řípem, Vesce pod Řípem)
Výměra obce: 1030,9784 ha
Počet obyvatel (2013): 889
Hustota obyvatel: 86 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
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2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano (zářezy v k.ú. Rovné - OP 1, OP 2a)
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: Existence vodních zdrojů
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano
silnice II/246
Výskyt starých ekologických zátěží: ano
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ano (Krabčice - odchovny dojnic a výkrmny prasat – v současné době je
místo toho chov koní, nicméně PHO zrušeno nebylo)
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy
zastavěným územím
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží
Hrozba: Existence pásma hygienické ochrany chovu zvířat
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ano
CZ 0420014 Hora Říp
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka:
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ano
Silná stránka: Přítomnost přírodních hodnot v území
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních hodnot
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Oblast krajinného rázu: ano (okolí hory Říp)
Místo krajinného rázu: ano (lesy kolem Předonína)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ano (OP NKP Říp)
Silná stránka: Přítomnost kulturních hodnot v území
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní kulturní památky
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5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 1030,9784 ha
Zemědělská půda celkem: 764,3672 ha, což je 74,14 % z celkové výměry obce
Orná půda: 637,0375 ha, což je 83,34 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 26,7149 ha, což je 3,5 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 22,3725 ha, což je 2,93 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 30,3219 ha, což je 3,97 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 47,9204 ha, což je 6,27 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 172,4610 ha, což je 16,73 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 0,6290 ha, což je 0,06 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 21,0975 ha, což je 2,05 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 72,4237 ha, což je 7,02 % z celkové výměry obce
Poznámka: fyzicky již žádné chmelnice na katastru obce neexistují.
Koeficient ekologické stability: 0,40 - území s maximálním narušením přírodních struktur
Roudnice 0,62, Rovné pod Řípem 0,23, Vesce pod Řípem 0,32)

(Krabčice u

Investice v půdě: ne
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (rostlinná výroba, chmelnice)
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních
struktur
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ne
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (silnice II. třídy)
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Slabá stránka: Absence napojení na železnici
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (Krabčice u Roudnice 100% obyvatel, Rovné pod Řípem 100% obyvatel
Vesce pod Řípem 100% obyvatel)
Kanalizace: ano (Krabčice u Roudnice 80% obyvatel, Rovné pod Řípem 80% obyvatel
Vesce pod Řípem 73% obyvatel)
Plynovod: ano (Krabčice, Rovné)
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne

,

Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace části obce
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7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 845
Počet obyvatel (SLDB 2001): 921, změna k roku 1999: nárůst 9,0%
Počet obyvatel (2002): 902
Počet obyvatel (2003): 888
Počet obyvatel (2004): 885
Počet obyvatel (2005): 885
Počet obyvatel (2006): 879
Počet obyvatel (2007): 879
Počet obyvatel (2008): 875
Počet obyvatel (2009): 889, změna k roku 1991: nárůst 5,2%, změna k roku 2001: pokles 3,5%, změna
2008: nárůst 1,6%
Počet obyvatel (2010): 877
Počet obyvatel (SLDB 2011): 928, změna k roku 1991: nárůst 9,8%, změna k roku 2001: nárůst 0,8%,
změna k roku 2010: nárůst 5,8%
Počet obyvatel (2011): 879
Počet obyvatel (2012): 878
Počet obyvatel (2013): 889

k roku

Hrozba: Stagnace růstu počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 121, tj. 13,3%
Děti do věku 14 let (2009): 133, tj. 15,0%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 1,7%
Děti do věku 14 let (2010): 139 , tj. 15,8%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 139, tj. 15,0%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 1,7%
Děti do věku 14 let (2011): 136 , tj. 15,5%
Děti do věku 14 let (2012): 131 , tj. 14,9%
Děti do věku 14 let (2013): 135, tj. 15,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 286, tj. 31,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 174, tj. 19,5%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles
11,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 164, tj. 18,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 226, tj. 24,4%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 7%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 177, tj. 20,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 189, tj. 21,0%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 192, tj. 21,6%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 1,42
Hrozba: Stárnutí populace
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 230
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 253
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 241
Neobydlené domy: 64
z toho sloužící rekreaci: 34
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 259
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 248
Neobydlené domy: 75
z toho sloužící rekreaci: 55
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 255
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 308
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 260
Neobydlené byty: 66
z toho sloužící rekreaci: 34
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 289
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z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 261
Neobydlené byty: 95
z toho sloužící rekreaci: 56
Počet bytů celkem (2009): 386
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 12
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 4
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 1,6
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 13
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 384
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 18
Silná stránka: Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
Vybavenost:
Mateřská škola:
ano (Krabčice)
Základní škola: ano (1.-5. ročník Krabčice)
Zdravotní středisko: ne (samost.ord.lékaře specialisty)
Plochy občanského vybavení celkem: 5,2714 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: Rovné - 0,2122 ha
Plochy pro sport: 0,7085 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Silná stránka: Existence základní školy i mateřské školy v Krabčicích
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Schválený územní plán: ano
ÚPD schválený, změna č.1 schválená;
zastaveno pořizování změny č.2, která byla v etapě návrhu
požádáno o pořízení nového územního plánu
Silná stránky: Schválený územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 4
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 8
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 12
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 1,92 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 18,9006 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 34
Intenzita individuální rekreace: 0,11
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 55
Intenzita individuální rekreace: 0,19
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
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Významný vyhlídkový bod: ano
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 6
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evangelický kostel-pseudorenezanční budova z r.1885 - dominanta viditelná v okruhu 20 km
Stará Krabčická škola - v současnosti pečovatelský dům
Masarykova základní škola z r.1931
Mateřská škola vzniklá ze statku rodiny Sklenářovic
Karafiátův dům-nazván podle J.Karafiáta autora dětské knížky „Broučci“, v letech 1894-1952
evangelický sirotčinec
Hrob Václava Kratochvíla
Hrob Ervína Špindlera - publicisty a prvního starosty Roudnice n.L. po roce 1918
Řípská pouť
Vyhlídkový bod - Kramářský plac

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 6,6 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 9,4 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 7,71 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 12,0 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 4,6 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 7,0 %
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 8,0329 ha (průmysl, zemědělství)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 1,9044 ha (průmysl, sklady, zemědělství a služby)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: nezasíťovaný - 350 Kč/m2
zasíťovaný 650-700 Kč/m2
Průměrná cena zemědělského pozemku:
Krabčice - 10,00 Kč/m2
Rovné - 6,00 Kč/m2
Vesce - 6,69 Kč/m2
Příležitost: Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků

Výpis silných stránek
Existence vodních zdrojů v území
CHOPAV Severočeská křída
Přítomnost přírodních hodnot v území
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Přítomnost kulturních hodnot v území
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (rostlinná výroba, chmelnice)
Kvalitní dopravní napojení (silnice II. třídy)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace části obce
Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
Existence základní školy i mateřské školy v Krabčicích
Schválený územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
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Výpis slabých stránek
Zranitelná oblast
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Absence železnice
Výpis příležitostí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní kulturní památky
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních, kulturních a historických hodnot
Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis hrozeb
Výskyt starých ekologických zátěží
Existence pásma hygienické ochrany chovu zvířat
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Stagnace růstu počtu obyvatel
Stárnutí populace
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro

bydlení

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 53% (9+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 26% (3+3/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 44% (8+3/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 23% (2+1/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: velmi dobrý (počet bodů: 2)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 32% (6+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 29% (1+3/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: dobrá (počet bodů: 1)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Kyškovice

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Kyškovice
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 345,0129 ha
Počet obyvatel (2013): 268
Hustota obyvatel: 78 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ano
Kyškovice -Vědomice
nerost: písek, štěrkopísek
surovina: štěrkopísky
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
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CHLÚ Vědomice
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ano
Kyškovice - bod potenciální
Silná stránka: Výskyt ložisek nerostných surovin
Slabá stránka: Výskyt sesuvných území
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ano
Oblast zvláštní povodně: ano (VD Orlík 2, 3a, 3b)
Slabá stránka: Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území
Hrozba: Ohrožení zastavěného území záplavami
Příležitost: Protipovodňová opatření
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ano
INTEGRAZ s.r.o. - výkrmna brojlerů
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
Výskyt starých ekologických zátěží: ne
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ano
Památný strom: ne
Silná stránka: Přítomnost přírodních hodnot v území
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Oblast krajinného rázu: ano (řeka Labe a okolí, lesy mezi Vědomicemi, Kyškovicemi, Chodouny a

Vrbicí)

Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
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Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ne

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 345,0129 ha
Zemědělská půda celkem: 230,2414 ha, což je 66,73 % z celkové výměry obce
Orná půda: 199,1599 ha, což je 86,5 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 10,2086 ha, což je 4,43 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 1,6811 ha, což je 0,73 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 9,6054 ha, což je 4,17 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 8,5937 ha, což je 3,73 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 0,9927 ha, což je 0,43 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 45,0161 ha, což je 13,05 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 26,7749 ha, což je 7,76 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 6,7161 ha, což je 1,95 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 36,2644 ha, což je 10,51 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,43 - území nadprůměrně využívané
Investice v půdě: ne
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ne
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (rostlinná výroba, chmelnice,
vinice, sady)
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území nadprůměrně využívané
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ne
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Slabá stránka: Absence napojení na železnici
Silná stránka: Existence mezinárodní dopravní cesty Labe
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (96% obyvatel)
Kanalizace: ano (90% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 222
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Počet obyvatel (SLDB 2001): 243, změna k roku 1999: nárůst 9,5%
Počet obyvatel (2002): 250
Počet obyvatel (2003): 259
Počet obyvatel (2004): 260
Počet obyvatel (2005): 261
Počet obyvatel (2006): 262
Počet obyvatel (2007): 272
Počet obyvatel (2008): 274
Počet obyvatel (2009): 282, změna k roku 1991: nárůst 27,0%, změna k roku 2001: nárůst 16,0%,
k roku 2008: nárůst 2,9%
Počet obyvatel (2010): 288
Počet obyvatel (SLDB 2011): 292, změna k roku 1991: nárůst 31,5%, změna k roku 2001: nárůst
20,2%, změna k roku 2010: nárůst 1,4%
Počet obyvatel (2011): 282
Počet obyvatel (2012): 272
Počet obyvatel (2013): 268

změna

Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 53, tj. 21,1%
Děti do věku 14 let (2009): 39, tj. 13,8%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 7,3%
Děti do věku 14 let (2010): 41, tj. 14,2%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 40, tj. 14%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 7,1%
Děti do věku 14 let (2011): 41, tj. 14,5%
Děti do věku 14 let (2012): 33, tj. 12,1%
Děti do věku 14 let (2013): 34, tj. 12,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 31, tj. 12,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 37, tj. 13,1%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 0,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 41, tj. 14,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 47, tj. 16,1%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst
3,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 47, tj. 16,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 53, tj. 19,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 53, tj. 19,8%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 1,59
Hrozba: Stárnutí populace, vysoký relativní úbytek dětí
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 71
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 78
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 77
Neobydlené domy: 16
z toho sloužící rekreaci: 10
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 83
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 82
Neobydlené domy: 19
z toho sloužící rekreaci: 8
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 79
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 90
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 86
Neobydlené byty: 17
z toho sloužící rekreaci: 11
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 94
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 91
Neobydlené byty: 27
z toho sloužící rekreaci: 8
Počet bytů celkem (2009): 108
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 1
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 0
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 0,4
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 3
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Počet bytů celkem (SLDB 2011): 121
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 5
Slabá stránka: Nízká intenzita bytové výstavby
Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Vybavenost:
Mateřská škola:
ne
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 0,4908 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,00 ha
Plochy pro sport: 0,3561 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Hrozba: Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské školy
Hrozba: Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Vydaný územní plán: ano
ÚP vydaný; pořízena územní studie
Silná stránka: Vydaný územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 2
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 4
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 6
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 0,96 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 13,8953 ha, z toho přestavba 2,5298 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 10
Intenzita individuální rekreace: 0,12
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,3423 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 8
Intenzita individuální rekreace: 0,09
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ne
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ne
Urbanistická hodnota: ne
Významný vyhlídkový bod: ano
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 3
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•

•
•

Budova vinného lisu - nechal postavit Josef František Maxmilián z Lobkowicz (1772-1816, nacházel
se lis z r.1712), místo společenských setkání a zábavy
Osada Hamráček - významný vyhlídkový bod na Labe a Říp
Žižkovy duby - podle pověsti se zde v roce 1421 zastavil Jan Žižka se svým vojskem při cestě z
Hošťky
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10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 9,0 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 9,8 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 5,38 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 12,3 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 3,0 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 5,5 %

Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 5,5048 ha (výroba a skladování)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 1,5600 ha (výroba a sklady)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: neurčeno
Průměrná cena zemědělského pozemku: 4,28 Kč/m2
Výpis silných stránek
Výskyt ložisek nerostných surovin
CHOPAV Severočeská křída
Přítomnost přírodních hodnot v území
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (rostlinná výroba, chmelnice, vinice, sady)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence mezinárodní dopravní cesty Labe
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Vydaný územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Výskyt sesuvných území
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území
Zranitelná oblast
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění
Vysoké procento zornění - území nadprůměrně využívané
Absence železnice
Nízká intenzita bytové výstavby
Výpis příležitostí
Protipovodňová opatření
Výpis hrozeb
Ohrožení zastavěného území záplavami
Stárnutí populace
Vysoký relativní úbytek dětí
Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské školy
Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
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Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 53% (8+1/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 26% (5+1/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 36% (9+0/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 31% (3+1/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: dobrý (počet bodů: 1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 16% (3+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 57% (2+6/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: velmi špatná (počet bodů: -2)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Libkovice pod Řípem

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Libkovice pod Řípem
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 794,8288 ha
Počet obyvatel (2013): 549
Hustota obyvatel: 69 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ano
Cítov 2 - Kostomlaty pod Řípem
nerost: psamity, štěrkopísek
surovina: štěrkopísky
Výskyt dobývacích prostorů: ano
DP Kostomlaty pod Řípem I. rezervní
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
CHLÚ Kostomlaty pod Řípem
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
Silná stránka: Výskyt ložisek nerostných surovin
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ne
Slabá stránka: Oblast lokálních povodní
Příležitost: Budování protipovodňových a protierozních opatření
Hrozba: Riziko povodní z přívalových dešťů
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
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Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
Výskyt starých ekologických zátěží: ne
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Silná stránka: Dobrá kvalita ovzduší
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ne
Slabá stránka: Absence přírodních hodnot v území
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ano (OP NKP Říp)
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní kulturní památky
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 794,8288 ha
Zemědělská půda celkem: 722,0470 ha, což je 90,84 % z celkové výměry obce
Orná půda: 690,1419 ha, což je 95,58 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 5,7828 ha, což je 0,80 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 10,1469 ha, což je 1,41 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 11,6295 ha, což je 1,61 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 4,3459 ha, což je 0,60 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 23,6881 ha, což je 2,98 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 1,7556 ha, což je 0,22 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 13,5023 ha, což je 1,70 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 33,8358 ha, což je 4,26 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,07 - území s maximálním narušením přírodních struktur
Investice v půdě: ne
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
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Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením
struktur
Slabá stránka: Nízká lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF

Pasporty obcí

přírodních

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ne
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Slabá stránka: Absence železnice
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (50% obyvatel)
Kanalizace: ano (56% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 468
Počet obyvatel (SLDB 2001): 509, změna k roku 1991: nárůst 8,9%
Počet obyvatel (2002): 514
Počet obyvatel (2003): 527
Počet obyvatel (2004): 526
Počet obyvatel (2005): 537
Počet obyvatel (2006): 537
Počet obyvatel (2007): 541
Počet obyvatel (2008): 540
Počet obyvatel (2009): 527, změna k roku 1991: nárůst 12,6%, změna k roku 2001: nárůst 3,5%,
změna k roku 2008: pokles 2,4%
Počet obyvatel (2010): 548
Počet obyvatel (SLDB 2011): 539, změna k roku 1991: nárůst 15,2%, změna k roku 2001: nárůst 5,9%,
změna k roku 2010: pokles 1,6%
Počet obyvatel (2011): 547
Počet obyvatel (2012): 547
Počet obyvatel (2013): 549
Hrozba: Pokles počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 87, tj. 17,8%
Děti do věku 14 let (2009): 98, tj. 18,6%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 0,8%
Děti do věku 14 let (2010): 96, tj. 17,5%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 89, tj. 16,5%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 1,3%
Děti do věku 14 let (2011): 95, tj. 17,4%
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Děti do věku 14 let (2012): 99, tj. 18,1%
Děti do věku 14 let (2013): 103, tj. 18,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 105, tj. 21,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 86, tj. 16,3%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 5,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 86, tj. 15,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 87, tj. 16,1%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles
5,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 86, tj. 15,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 89, tj. 16,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 89, tj. 16,2%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,86
Silná stránka: Dobrá věková struktura obyvatelstva
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 136
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 147
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 139
Neobydlené domy: 35
z toho sloužící rekreaci: 24
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 154
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 147
Neobydlené domy: 35
z toho sloužící rekreaci: 20
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 170
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 169
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 147
Neobydlené byty: 39
z toho sloužící rekreaci: 24
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 180
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 158
Neobydlené byty: 45
z toho sloužící rekreaci: 19
Počet bytů celkem (2009): 215
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 7
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 2
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 0,6
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 3
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 225
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 3
Slabá stránka: Nízká intenzita bytové výstavby
Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Vybavenost:
Mateřská škola:
ano
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 1,5074 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,00 ha
Plochy pro sport: 0,5589 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Nevyužívané objekty: 11
Silná stránka: Existence mateřské školy
Hrozba: Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Vydaný územní plán: ano
ÚP vydaný
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Silná stránka: Vydaný územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 3
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 6
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 9
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 1,44 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 10,4846 ha, z toho přestavba 1,7434 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 30
Intenzita individuální rekreace: 0,17
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 20
Intenzita individuální rekreace: 0,11
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 4
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•
•
•

Evangelický kostel z roku 1852 - 1855 - první v Čechách postavený s věží a se zvony
Památkově chráněné domy na návsi obce (statek vedle OÚ čp.34, statek čp.7)
Bývalá sokolovna z r.1921, dnes byt a restaurace
Sušárna chmele

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 17,3 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 11,1 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 13,09 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 5,3 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 2,7 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 4,5 %
Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 5,9390 ha z toho zemědělská výroba 3,5468 ha, výroba a sklady 2,3922
ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,3312 ha (výroba a sklady)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
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Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: 650 Kč/m2 - zasíťovaný
Průměrná cena zemědělského pozemku: 10,59 Kč/m2
Příležitost: Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis silných stránek
Výskyt ložisek nerostných surovin
CHOPAV Severočeská křída
Dobrá kvalita ovzduší
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Dobrá věková struktura obyvatelstva
Existence mateřské školy
Vydaný územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Oblast lokálních povodní
Zranitelná oblast
Absence přírodních hodnot v území
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nízká lesnatost území
Absence železnice
Nízká intenzita bytové výstavby
Výpis příležitostí
Budování protipovodňových a protierozních opatření
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní kulturní památky
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis hrozeb
Riziko povodní z přívalových dešťů
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Pokles počtu obyvatel
Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení
Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 47% (7+1/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 30% (5+2/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 44% (8+3/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 38% (3+2/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: dobrý (počet bodů: 1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 21% (4+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 50% (2+5/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: velmi špatná (počet bodů: -2)
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Libotenice

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Libotenice
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 572,1686 ha
Počet obyvatel (2013): 447
Hustota obyvatel: 78 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ano
Rohatce
nerost: slínovec, vápenec
surovina: cementářské korekční sialitické suroviny, vápence, jíly
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
CHLÚ Rohatce
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
Silná stránka: Výskyt ložisek nerostných surovin
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ano
Oblast zvláštní povodně: ano (VD Orlík 2, 3a, 3b, VD Nechranice)
Slabá stránka: Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území
Hrozba: Ohrožení zastavěného území záplavami
Příležitost: Protipovodňová opatření
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ano
LIDRU a.s. - farma nosnic
LIDRU a.s. - farma odchovu kuřic
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
Výskyt starých ekologických zátěží: ano
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ano (Libotenice - farma kuřat a kuřic I; Libotenice - farma kuřat a kuřic
II)
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží
Hrozba: Existence pásma hygienické ochrany chovu zvířat
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4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita ano
CZ 0422084 Písčiny u Oleška
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ne
Silná stránka: Přítomnost přírodních hodnot v území
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních hodnot
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Oblast krajinného rázu: ano (řeka Labe a okolí)
Místo krajinného rázu: ano (Mrchový kopec u Libotenic)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 572,1686 ha
Zemědělská půda celkem: 262,2591 ha, což je 45,84 % z celkové výměry obce
Orná půda: 232,1989 ha, což je 88,54 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 20,4990 ha, což je 7,82 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 5,6445 ha, což je 2,15 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 1,2541 ha, což je 0,48 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 2,6626 ha, což je 1,02 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 210,9965 ha, což je 36,88 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 43,6495 ha, což je 7,63 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 10,2306 ha, což je 1,79 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 45,0329 ha, což je 7,87 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 1,00 - území intenzivně využívané
Investice v půdě: ano
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ne
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (orná půda, chmelnice, sady)
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území intenzivně využívané
Silná stránka: Vyšší lesnatost území
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ne
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne (Hrobce, Oleško)
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: dobrá
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností
Slabá stránka: Absence napojení na železnici
Silná stránka: Existence mezinárodní dopravní cesty Labe
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (59% obyvatel)
Kanalizace: ano (93% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 408
Počet obyvatel (SLDB 2001): 397, změna k roku 1991: pokles 2,7%
Počet obyvatel (2002): 407
Počet obyvatel (2003): 405
Počet obyvatel (2004): 403
Počet obyvatel (2005): 406
Počet obyvatel (2006): 403
Počet obyvatel (2007): 401
Počet obyvatel (2008): 416
Počet obyvatel (2009): 425, změna k roku 1991: nárůst 4,2%, změna k roku 2001: nárůst 7,1%, změna
k roku 2008: nárůst 2,2%
Počet obyvatel (2010): 429
Počet obyvatel (SLDB 2011): 441, změna k roku 1991: nárůst 8,1%, změna k roku 2001: nárůst 11,1%,
změna k roku 2010: nárůst 2,8%
Počet obyvatel (2011): 437
Počet obyvatel (2012): 444
Počet obyvatel (2013): 447
Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 65, tj. 16,3%
Děti do věku 14 let (2009): 54, tj. 12,7%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 3,6%
Děti do věku 14 let (2010): 57, tj. 13,3%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 63, tj. 14,3%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 2%
Děti do věku 14 let (2011): 67, tj. 15,3%
Děti do věku 14 let (2012): 69, tj. 15,5%
Děti do věku 14 let (2013): 72, tj. 16,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 81, tj. 20,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 67, tj. 15,8%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 4,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 69, tj. 16,1%
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Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 70, tj. 15,9%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles
4,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 72, tj. 16,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 74, tj. 16,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 71, tj. 15,9%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,99
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 121
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 122
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 115
Neobydlené domy: 30
z toho sloužící rekreaci: 16
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 133
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 128
Neobydlené domy: 22
z toho sloužící rekreaci: 0
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 134
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 140
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 120
Neobydlené byty: 31
z toho sloužící rekreaci: 16
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 150
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 133
Neobydlené byty: 35
z toho sloužící rekreaci: 0
Počet bytů celkem (2009): 176
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 5
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 1
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 0,7
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 5
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 185
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 5
Slabá stránka: Nízká intenzita bytové výstavby
Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Vybavenost:
Mateřská škola:
ne
Základní škola: ano (1.-5. ročník)
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 1,4460 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Silná stránka: Existence základní školy
Hrozba: Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské školy
Hrozba: Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Vydaný územní plán: ano
ÚP vydán; pořizování změny č. 1 zastaveno
Silná stránka: Vydaný územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 2
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 4
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 6
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 0,96 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 15,0355 ha, z toho přestavba 3,4487 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)
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Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 16
Intenzita individuální rekreace: 0,11
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 0
Intenzita individuální rekreace: 0
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ne
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 4
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•
•
•

•
•
•
•

Dům se sgrafity čp.19
Kaple sv.Izidora z konce 18.stol.
Budova základní školy - stavba v duchu klasicismu z r.1820
Kostel sv.Kateřiny - barokní stavba postavená na místě bývalého farního hřbitovního kostela,
postavená v letech 1703; významná stavební dominanta, památka od obce vzdálena cca 800 m
v místě zaniklé obce Chodžovice
Dům čp.99 - rodiště básníka, spisovatele a překladatele Mir.Hallera (1901-1968); mládí zde prožil
jazykovědec Jiří Haller (1896-1971), pobýval zde malíř koní H.V.Seykora (1793-1852)
Galerie velikonočních kraslic - stálá expozice v domě čp.40
negativní dominanty - sušárna chmele, drůbežárny
kotviště pro osobní vodní dopravu

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 10,9 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 7,6 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 10,96 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 25,1 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 4,2 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 4,5 %
Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 12,1380 ha z toho zemědělská výroba 10,9040 ha,
výroba a sklady 1,2340 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Hrozba: Omezení pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných
ploch pro výrobu
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Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: 350 - 400 Kč/m2 - zasíťovaný
Průměrná cena zemědělského pozemku: 4,45 Kč/m2
Výpis silných stránek
Výskyt ložisek nerostných surovin
CHOPAV Severočeská křída
Přítomnost přírodních hodnot v území
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (orná půda, chmelnice, sady)
Vyšší lesnatost území
Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence mezinárodní dopravní cesty Labe
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Existence základní školy
Vydaný územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Výpis slabých stránek
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území
Zranitelná oblast
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění
Vysoké procento zornění - území intenzivně využívané
Absence napojení na železnici
Nízká intenzita bytové výstavby
Výpis příležitostí
Protipovodňová opatření
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních, kulturních a historických hodnot
Výpis hrozeb
Ohrožení zastavěného území záplavami
Výskyt starých ekologických zátěží
Existence pásma hygienické ochrany chovu zvířat
Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské školy
Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení
Omezení pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných ploch pro výrobu
Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 59% (9+1/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 30% (4+3/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 36% (8+1/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 38% (3+2/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: průměrný (počet bodů: 0)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 21% (4+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 50% (2+5/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: velmi špatná (počet bodů: -2)
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Martiněves

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Martiněves
Počet částí obce: 4 (Charvatce, Martiněves, Pohořice, Radešín)
Počet katastrálních území: 3 (Charvatce u Martiněvse, Martiněves u Libochovic, Radešín u Martiněvsi)
Výměra obce: 2011,8970 ha
Počet obyvatel (2013): 767
Hustota obyvatel: 38 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ano
Charvatce-Mšené-lázně
nerost: pískovec
surovina: kámen pro hrubou a ušlechtilou výrobu
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
CHLÚ Vrbice u Mšeného-lázně
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ano
Charvatce u Martiněvsi - bod potenciální
Silná stránka: Výskyt ložisek nerostných surovin - regionálně významné ložisko
kvalitních pískovců Charvatce - Mšené Lázně
Slabá stránka: Výskyt sesuvných území
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano (kromě Radešína)
Silná stránka: Existence vodních zdrojů (zářezy na l. a p. břehu potoka k.ú. Martiněves)
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
Výskyt starých ekologických zátěží: ano
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Silná stránka: Dobrá kvalita ovzduší
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
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NATURA 2000 - evropsky významná lokalita ano
CZ 0420076 Na dlouhé stráni
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ano
Silná stránka: Přítomnost přírodních hodnot v území
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních hodnot
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Místo krajinného rázu: ano (Budyňsko)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ne

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 2011,8970 ha
Zemědělská půda celkem: 1810,7417 ha, což je 90,0 % z celkové výměry obce
Orná půda: 1764,9657 ha, což je 97,47 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 14,1383 ha, což je 0,78 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 4,2214 ha, což je 0,23 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 27,4163 ha, což je 1,51 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 78,7376 ha, což je 3,91 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 2,9010 ha, což je 0,14 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 30,3754 ha, což je 1,51 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 89,1413 ha, což je 4,43 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,07 - území s maximálním narušením přírodních struktur
Martiněvse 0,15, Martiněves u Libochovic 0,10, Radešín u Martiněvsi 0,01)

(Charvatce u

Investice v půdě: ne
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních
struktur
Slabá stránka: Nízká lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Hrozba: Ohrožení půdy větrnou erozí

Městský úřad Roudnice nad Labem
31.12.2014

114/197

Územně analytické podklady pro ORP Roudnice nad Labem - 2014

Pasporty obcí

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ne
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ano (doprava na železnici zrušena)
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: dobrá
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (železnice)
Silná stránka: Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností
Příležitost: Řešení obnovy železnice
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (Martiněves u Libochovic 99% obyvatel; Charvatce u Martiněvse 100% obyvatel;
Radešín u Martiněvse 100% obyvatel)
Kanalizace: ano (Charvatce u Martiněvse 71% obyvatel, Martiněves u Libochovic 18% obyvatel, Radešín u
Martiněvse 9% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 686
Počet obyvatel (SLDB 2001): 689, změna k roku 1991: nárůst 0,4%
Počet obyvatel (2002): 683
Počet obyvatel (2003): 691
Počet obyvatel (2004): 707
Počet obyvatel (2005): 723
Počet obyvatel (2006): 713
Počet obyvatel (2007): 718
Počet obyvatel (2008): 732
Počet obyvatel (2009): 738, změna k roku 1991: nárůst 7,6%, změna k roku 2001: nárůst 7,1%, změna
2008: nárůst 0,8%
Počet obyvatel (2010): 744
Počet obyvatel (SLDB 2011): 742, změna k roku 1991: nárůst 8,2%, změna k roku 2001: nárůst 7,7%,
změna k roku 2010: pokles 0,3%
Počet obyvatel (2011): 758
Počet obyvatel (2012): 774
Počet obyvatel (2013): 767

k roku

Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 104, tj. 15,2%
Děti do věku 14 let (2009): 118, tj. 16,0%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 0,8%
Děti do věku 14 let (2010): 119, tj. 16%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 126, tj. 17%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 1,8%
Děti do věku 14 let (2011): 124, tj. 16,4%
Děti do věku 14 let (2012): 136, tj. 17,6%
Děti do věku 14 let (2013): 133, tj. 17,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 159, tj. 23,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 134, tj. 18,1%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 5,1%
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Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 135, tj. 18,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 134, tj. 18,1%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 5,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 138, tj. 18,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 132, tj. 17,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 126, tj. 16,4%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,95
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 224
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 224
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 216
Neobydlené domy: 131 z toho sloužící rekreaci: 98
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 249
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 239
Neobydlené domy: 110
z toho sloužící rekreaci: 59
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 261
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 266
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 235
Neobydlené byty: 141 z toho sloužící rekreaci: 101
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 285
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 251
Neobydlené byty: 138
z toho sloužící rekreaci: 65
Počet bytů celkem (2009): 418
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 11
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 3
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 0,7
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 8
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 423
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 10
Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Vybavenost:
Mateřská škola
ano
Základní škola ne
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: Martiněves – 1,3 ha
Charvatce – 1,6 ha
Radešín – 0,2 ha
Plochy pro sport: Martiněves – 1 ha
Charvatce – 0,9 ha
Radešín – 0 ha
Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: Martiněves – 0 ha
Charvatce – 0 ha
Radešín – 0 ha
Zastavitelné plochy pro sport: Martiněves – 0 ha
Charvatce – 0 ha
Radešín – 0 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Existence mateřské školy
Silná stránka: Dostatek ploch pro občanské vybavení
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Vydaný územní plán: ano

Městský úřad Roudnice nad Labem
31.12.2014

116/197

Územně analytické podklady pro ORP Roudnice nad Labem - 2014

Pasporty obcí

ÚP vydán
Silná stránka: Vydaný územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 4
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 8
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 12
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 1,92 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: Martiněves – 5 ha
Charvatce – 5,3 ha
Radešín – 4,7 ha, z toho přestavba 3,4 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 98
Intenzita individuální rekreace: 0,36
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 59
Intenzita individuální rekreace: 0,21
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 4
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

Martiněves:
•

•
•
•
•
•
Charvátce:
•

•

Kostel Nanebevzeti Panny Marie - původně románský z pol.13. stol., barokní úpravy, obnova a
regotizace v roce 1897, exterieru dominuje hranolová věž, uvnitř kamenné plastiky a náhrobek
Viléma z Illburka z roku 1489, z daleka viditelná stavba
Fara čp.1 - pozdně barokní stavba s mansardovou střechou z roku 1778
Kaple sv.Anny - pozdně barokní stavba z 2.pol.18.stol. před kostelem
Bývalá škola čp.2 - budova tvořena ze dvou budov, 1. z roku 1775, 2. z roku 1841. Působil zde
podučitel Josef Toman
Kaple sv.Prokopa na hřbitově

•
•
•
•

Bývalý panský dvůr postavený Kinskými v r.1901, čp.77,
Chalupa čp.47 ve které vyrostl Jaroslav Mojžíš, legionář, na domě umístěna pamětní deska
Zachovalé statky č.2, čp.3, čp.12
Náves Radešín

•
•
•

Radešín:

Kořístkovic statek, postavený na místě bývalé tvrze, za Kinnských zde sídlil ředitel panství
Martiněves. Při budování zdejšího pivovaru zde pobýval mj. i Václav Hostinský, jeho syn Otakar
Hostinský, který se zde 2.1.1847 narodil, proslavil se jako hudební vědec, estetik a propagátor díla
B.Smetany. Dům v havarijním stavu, hrozí zřícení
Špýchar a kovárna, čp.1 - postavený Kinskými r.1722; nad vchodem do budovy erb Kinských
s letopočtem 1722, budovy v havarijním stavu
Čp.23 - kamenná brána
Pohořice čp.37 - bývalý zájezdní hostinec při bývalé tzv.formanské magistrále
Čp.2 - statek se zachovalými původními rysy - malá okna, povalbová střecha
Vodárna z r.1963 - z daleka viditelná stavba

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
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10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 13,2 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 13,2 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 9,68 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 23,6 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 1,9 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 6,1 %
Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: Martiněves – 2,2 ha + výroba zemědělská 5,6 ha
Charvatce – 4,7 ha + výroba zemědělská 4 ha
Radešín a Radešínek – 0,2 ha + výroba zemědělská 3,7 ha
Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: Martiněves – 0 ha
Charvatce – 0 ha
Radešín – 0 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Hrozba: Omezení pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných
ploch pro výrobu
Hrozba: Velké množství nevyužívaných areálů
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: neurčeno
Průměrná cena zemědělského pozemku:
Martiněves - 9,89 Kč/m2
Charvatce - 7,98 Kč/m2
Radešín - 12,17 Kč/m2
Výpis silných stránek
Výskyt ložisek nerostných surovin
Existence vodních zdrojů (zářezy na l. a p. břehu potoka k.ú. Martiněves)
CHOPAV Severočeská křída
Dobrá kvalita ovzduší
Přítomnost přírodních hodnot v území
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Kvalitní dopravní napojení (železnice)
Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Existence mateřské školy
Dostatek ploch pro občanské vybavení
Vydaný územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Výpis slabých stránek
Výskyt sesuvných území
Zranitelná oblast
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nízká lesnatost území
Výpis příležitostí
Řešení obnovy železnice
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních, kulturních a historických hodnot
Výpis hrozeb
Výskyt starých ekologických zátěží
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Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Ohrožení půdy větrnou erozí
Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Omezení pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných ploch pro výrobu
Velké množství nevyužívaných areálů
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 59% (10+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 30% (4+3/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 40% (8+2/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 31% (1+3/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: dobrý (počet bodů: 1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 37% (6+1/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 14% (0+2/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: velmi dobrá (počet bodů: 2)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Mnetěš

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Mnetěš
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 765,0741 ha
Počet obyvatel (2013): 573
Hustota obyvatel: 75 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ano
Ledčice
nerost: psamity, štěrkopísek
surovina: štěrkopísky
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
CHLÚ Ledčice
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ano
Mnetěš - plocha potenciální
Ctiněves - plocha potenciální
Silná stránka: Výskyt ložisek nerostných surovin
Slabá stránka: Výskyt sesuvných území
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2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: (ano)
silnice D8
Výskyt starých ekologických zátěží: ano
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k blízkosti dálnice D8
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ano
CZ 0420014 Hora Říp
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ano
PP Hora Říp
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ne
Silná stránka: Přítomnost přírodních hodnot v území
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních hodnot
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Oblast krajinného rázu: ano (okolí hory Říp)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ano (OP NKP Říp, Hora Říp s rotundou sv. Jiří)
Silná stránka: Přítomnost kulturních hodnot v území
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní kulturní památky
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
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Celková výměra obce: 765,0741 ha
Zemědělská půda celkem: 636,5149 ha, což je 83,2 % z celkové výměry obce
Orná půda: 591,6093 ha, což je 92,95 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 9,7613 ha, což je 1,53 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 7,3906 ha, což je 1,16 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 5,6527 ha, což je 0,89 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 22,1010 ha, což je 3,47 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 83,2327 ha, což je 10,88 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 4,5185 ha, což je 0,59 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 10,9571 ha, což je 1,43 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 29,8509 ha, což je 3,9 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,20 - území s maximálním narušením přírodních struktur
Investice v půdě: ano
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních
struktur
Slabá stránka: Nízká lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ano
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, železnice)
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (59% obyvatel)
Kanalizace: ano (92% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 405
Počet obyvatel (SLDB 2001): 460, změna k roku 1991: nárůst 13,6%
Počet obyvatel (2002): 476
Počet obyvatel (2003): 482
Počet obyvatel (2004): 487
Počet obyvatel (2005): 498
Počet obyvatel (2006): 491
Počet obyvatel (2007): 503
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Počet obyvatel (2008): 512
Počet obyvatel (2009): 522, změna k roku 1991: nárůst 28,9%, změna k roku 2001: nárůst 13,5%,
k roku 2008: nárůst 2,0%
Počet obyvatel (2010): 540
Počet obyvatel (SLDB 2011): 538, změna k roku 1991: nárůst 32,8%, změna k roku 2001: nárůst
17%, změna k roku 2010: pokles 0,4%
Počet obyvatel (2011): 547
Počet obyvatel (2012): 557
Počet obyvatel (2013): 573

změna

Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 90, tj. 19,6%
Děti do věku 14 let (2009): 87, tj. 16,7%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 2,9%
Děti do věku 14 let (2010): 90, tj. 16,7%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 92, tj. 17,1%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 2,5%
Děti do věku 14 let (2011): 95, tj. 17,4%
Děti do věku 14 let (2012): 96, tj. 17,2%
Děti do věku 14 let (2013): 101, tj. 17,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 97, tj. 21,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 83, tj. 15,9%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 5,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 86, tj. 15,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 86, tj. 16%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles
5,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 83, tj. 15,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 81, tj. 14,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 85, tj. 14,8%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,84
Silná stránka: Dobrá věková struktura obyvatelstva
Hrozba: Vysoký relativní úbytek dětí
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 138
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 149
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 149
Neobydlené domy: 40
z toho sloužící rekreaci: 24
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 173
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 172
Neobydlené domy: 29
z toho sloužící rekreaci: 12
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 153
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 166
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 166
Neobydlené byty: 44
z toho sloužící rekreaci: 24
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 190
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 189
Neobydlené byty: 38
z toho sloužící rekreaci: 11
Počet bytů celkem (2009): 222
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 12
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 3
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 1,9
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 12
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 228
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 15
Silná stránka: Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
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Vybavenost:
Mateřská škola:
ano
Základní škola: ano (1.-5. ročník)
Zdravotní středisko: ne (ostatní samostatná zařízení)
Plochy občanského vybavení celkem: 1,1331 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Silná stránka: Existence základní školy i mateřské školy
Hrozba: Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Schválený územní plán: ano
ÚPN SÚ schválený, schválená změna č.3 návrh, změna č.4 vydaná
pořizován nový ÚP, který je v etapě návrhu
Silná stránka: Schválený územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 4
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 8
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 12
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 1,92 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 7,8275 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 24 + 1 penzion (8 lůžek)
Intenzita individuální rekreace: 0,13
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 12 + 1 penzion (8 lůžek)
Intenzita individuální rekreace: 0,07
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ne
Významný vyhlídkový bod: ano
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 5
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•

•
•

Rotunda sv.Jiří na Řípu
Bývalý Lobkovický statek - v roce1483 zde sídlil Aleš z Kozojed a jeho syn Dalibor - vězněn v
Pražské hradní věži (Daliborka)
Hora Říp - základní kámen k Národnímu divadlu, tábory lidu; vyhlídky - Pražská, Mělnická,
Roudnická
Zbytky ovčína - na místě domku čp.46 prý přenocoval praotec Čech se svou družinou před výstupem
na Říp

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
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10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 7,7 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 6,7 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 5,26 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 8,8 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 4,6 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 9,3 %
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 1,7961 ha (zemědělská výroba)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,4948 ha (výroba a technická vybavenost)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: 1000 Kč/m2 - zasíťovaný,
300 Kč/m2 - nezasíťovaný
Průměrná cena zemědělského pozemku: 8,69 Kč/m2
Příležitost: Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis silných stránek
Výskyt ložisek nerostných surovin
CHOPAV Severočeská křída
Přítomnost přírodních hodnot v území
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Přítomnost kulturních hodnot v území
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, železnice)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Dobrá věková struktura obyvatelstva
Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
Existence základní školy i mateřské školy
Schválený územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Výskyt sesuvných území
Zranitelná oblast
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k blízkosti dálnice D8
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nízká lesnatost území
Výpis příležitostí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní kulturní památky
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních, kulturních a historických hodnot
Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis hrozeb
Výskyt starých ekologických zátěží
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Vysoký relativní úbytek dětí
Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
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Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 53% (9+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 30% (5+2/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 48% (9+3/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 15% (1+1/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: velmi dobrý (počet bodů: 2)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 42% (8+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 14% (0+2/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: velmi dobrá (počet bodů: 2)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Mšené-lázně

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Mšené-lázně
Počet částí obce: 7 (Brníkov, Ječovice, Mšené-lázně, Podbradec, Ředhošť a Loucká,
Vrbice)
Počet katastrálních území: 6 (Brníkov, Ječovice, Mšené-lázně, Podbradec, Ředhošť,
Vrbice u Mšeného-lázní)
Výměra obce: 3720,9049 ha
Počet obyvatel (2013): 1734
Hustota obyvatel: 47 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ano
Charvatce - Mšené-lázně
nerost: pískovec
surovina: kámen pro hrubou a ušlechtilou výrobu
Výskyt dobývacích prostorů: ano
DP Vrbice u Mšeného-lázní
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
CHLÚ Vrbice u Mšeného-lázní
Výskyt poddolovaných území: ano
Mšené-lázně I, Mšené-lázně II, Zahájí, Mšené-lázně III
Výskyt sesuvných území: ano
Mšené-lázně - bod potenciální
Martiněves u Libochovic - plocha aktivní
Ředhošť - plocha potenciální
Silná stránka: Výskyt ložisek nerostných surovin - regionálně významné ložisko
kvalitních pískovců Charvatce - Mšené Lázně
Slabá stránka: Výskyt poddolovaných území
Slabá stránka: Výskyt sesuvných území
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2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano (přírodní léčivé zdroje Mšené-lázně, vodní
zdroje)
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano (Mšené-lázně, Vrbice u Mšeného-lázní)
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka:
Silná stránka:
Silná stránka:
Slabá stránka:

Přírodní léčivé zdroje
Existence vodních zdrojů
CHOPAV Severočeská křída (část území)
Zranitelná oblast

3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano
silnice II/118
Výskyt starých ekologických zátěží: ano
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy
zastavěným územím
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ano
CZ 0420076 Na dlouhé stráni
CZ 0420073 Údolí Podbradeckého potoka
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ano (částečně)
PP Slatiniště u Vrbky
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ano
Památný strom: ano
Silná stránka: Přítomnost přírodních hodnot v území
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních hodnot
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Místo krajinného rázu: ano (Budyňsko)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ne
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností lázeňského areálu
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5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 3720,9049 ha
Zemědělská půda celkem: 3237,2944 ha, což je 87,0 % z celkové výměry obce
Orná půda: 3047,5410 ha, což je 94,14 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 32,1868 ha, což je 0,99 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 18,5189 ha, což je 0,57 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 139,0477 ha, což je 4,3 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 199,5600 ha, což je 5,36 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 7,8667 ha, což je 0,21 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 58,0860 ha, což je 1,56 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 218,0978 ha, což je 5,86 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,13 - území s maximálním narušením přírodních struktur
(Brníkov 0,11, Ječovice 0,09, Mšené-lázně 0,40, Podbradec 0,07, Ředhošť 0,06, Vrbice u
0,08)

Mšeného-lázní

Investice v půdě: ne
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením
struktur
Slabá stránka: Nízká lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Hrozba: Ohrožení půdy větrnou erozí (Ředhošť, Podbradec, Ječovice, Brníkov)

přírodních

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ne
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ano (zrušená trasa)
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: dobrá
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (silnice II. třídy, železnice)
Silná stránka: Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností
Příležitost: Řešení dopravních závad v obci
Příležitost: Řešení obnovy železnice
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (Mšené-lázně 100% obyvatel; Brníkov 100% obyvatel; Ječovice 100% obyvatel;
Podbradec 35% obyvatel; Ředhošť a Loucká 99% obyvatel; Vrbice u
Mšeného-lázní 100% obyvatel)
Kanalizace: ano (Mšené-lázně 92% obyvatel; Vrbice u Mšeného-lázní 84% obyvatel)
ne (Brníkov; Ječovice; Podbradec; Ředhošť a Loucká)
Plynovod: ano (Mšené-lázně, Vrbice)
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Slabá stránka: Absence kanalizace ve většině sídel
Slabá stránka: Absence plynofikace ve většině sídel
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7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 1583
Počet obyvatel (SLDB 2001): 1574, změna k roku 1991: pokles 0,6%
Počet obyvatel (2002): 1582
Počet obyvatel (2003): 1620
Počet obyvatel (2004): 1644
Počet obyvatel (2005): 1639
Počet obyvatel (2006): 1647
Počet obyvatel (2007): 1675
Počet obyvatel (2008): 1755
Počet obyvatel (2009): 1746, změna k roku 1991: nárůst 10,3%, změna k roku 2001: nárůst 10,9%,
změna k roku 2008: pokles 0,5%
Počet obyvatel (2010): 1761
Počet obyvatel (SLDB 2011): 1718, změna k roku 1991: nárůst 8,5%, změna k roku 2001: nárůst
9,1%, změna k roku 2010: pokles 2,4%
Počet obyvatel (2011): 1762
Počet obyvatel (2012): 1739
Počet obyvatel (2013): 1734
Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Hrozba: Stagnace růstu počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 273, tj. 17,2%
Děti do věku 14 let (2009): 261, tj. 14,9%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 2,3%
Děti do věku 14 let (2010): 280, tj. 15,9%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 276, tj. 16,1%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 1,1%
Děti do věku 14 let (2011): 272, tj. 15,4%
Děti do věku 14 let (2012): 263, tj. 15,1%
Děti do věku 14 let (2013): 270, tj. 15,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 292, tj. 18,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 253, tj. 14,5%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 3,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 256, tj. 14,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 265, tj. 15,4%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 3%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 274, tj. 15,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 287, tj. 16,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 305, tj. 17,6%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 1,13
Hrozba: Vysoký relativní úbytek dětí
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 483
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 449
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 422
Neobydlené domy: 218 z toho sloužící rekreaci: 113
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 480
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 452
Neobydlené domy: 213
z toho sloužící rekreaci: 117
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 619
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 574
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 438
Neobydlené byty: 240 z toho sloužící rekreaci: 115
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 616
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 475
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z toho sloužící rekreaci: 116

Počet bytů celkem (2009): 831
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 17
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 7
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 0,6
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 13
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 865
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 20
Silná stránka: Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Vybavenost:
Mateřská škola: ano (Mšené-lázně)
Základní škola: ano (Mšené-lázně)
Zdravotní středisko: ano (praktický lékař pro dospělé, stomatolog)
Lázně Mšené (celoroční provoz s kapacitou 230 lůžek)
Plochy občanského vybavení celkem: Mšené-lázně a Vrbice – 15,4 ha
Ječovice – 1,1 ha
Ředhošť – 0,5 ha
Podbradec – 0,9 ha
Brníkov – 0,7 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Plochy pro sport: Mšené-lázně a Vrbice – 2,1 ha
Ječovice – 0,6 ha
Ředhošť – 0 ha
Podbradec – 0,8 ha
Brníkov – 0,7 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: Mšené-lázně a Vrbice – 4,5 ha + přestavba 2,5 ha
Ječovice – 0 ha
Ředhošť – 0 ha
Podbradec – 0 ha
Brníkov – 0 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Zastavitelné plochy pro sport: Mšené-lázně a Vrbice – přestavba 0,5 ha
Ječovice – 0 ha
Ředhošť – přestavba 0,3 ha
Podbradec – 0 ha
Brníkov – přestavba 0,5 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Silná stránka:
Silná stránka:
Silná stránka:
Silná stránka:

Existence základní školy i mateřské školy
Existence zdravotního střediska
Existence lázní
Dostatek zastavitelných ploch pro občanské vybavení

Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Vydaný územní plán: ano
ÚP vydaný
Silná stránka: Vydaný územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 8
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 16
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 24
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 3,84 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: Mšené-lázně – 32,1 ha + přestavba 7,3 ha
Ječovice – 3,9 ha
Ředhošť + Loucká – 10,8 ha + přestavba 0,7 ha
Podbradec – 8,5 ha
Brníkov – 5,4 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)
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Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování
zastavitelných ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 113
Intenzita individuální rekreace: 0,19
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Počet rekreačních objektů: 117
Intenzita individuální rekreace: 0,19
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ano
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 6
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

Mšené-lázně:
•
Areál lázní se svými historickými objekty, nejznámější je dílo arch.Jana Letzela, tzv. Dvorana z roku
1905 - cenná secesní stavba, lázeňské domy: Říp, Praděd, Slovanka, Kyselka, Vítkov, Blaník
•
Zámek na místě bývalé tvrze
•
Secesní vila - poslední objekt bývalého cukrovaru, dnes OÚ
•
Zbytky zdiva nedokončeného kostela z roku 1912
•
Kaple sv.Jana Nepomuckého - novogotická z roku 1901 na návsi
•
Rodiště zoologa RNDr.PhDr. Františka Bayera
•
Pověst o míšeňských jablíčkách
Brníkov:
•
Rozcestník za obcí směrem na Roudníček z roku 1593
•
Barokní špýchar z pol.19.stol.
•
Kaple z pol.19.stol. v empírovém slohu
•
Ze silnic do Libochovic a na Roudníček výhledy na Hazemburk a České středohoří
Ječovice:
•
Bývalá škola, kde po roce 1928 vyučoval spisovatel Josef Pleva
•
Zbytky parního mlýna u Mšenského potoka
Podbradec:
•
Kaple sv.Floriána - pozdně barokní z roku 1790
•
Vodojem - významná dominanta
Ředhošť a Loucká:
•
Původně románský kostel sv.Jiljí
•
Bývalá fara vedle kostela
•
Vila u velkostatku v Loucké
•
Loucká - rodiště malíře Antonína Hudečka 1872-1941
•
Tradiční nedělní trhy
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 13,8 %
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Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 14,3 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 11,61 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 12,8 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 3,7 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 4,3 %
Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování : Mšené-lázně a Vrbice – 0 ha
Ječovice – zeměd.výroba 0,4ha
Ředhošť a Loucká – zeměd.výroba 15,8 ha
Podbradec – 0,8 ha + zeměd.výroba 4,2 ha
Brníkov – 2,3 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Hrozba: Omezení pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných
ploch pro výrobu
Hrozba: Velké množství nevyužívaných areálů
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: neurčeno
Průměrná cena zemědělského pozemku:
Mšené-lázně - 10,15 Kč/m2
Brníkov - 11,37 Kč/m2
Ječovice - 7,91 Kč/m2
Podbradec - 9,45 Kč/m2
Ředhošť a Loucká - 10,56 Kč/m2
Vrbice - 11,53 Kč/m2
Výpis silných stránek
Výskyt ložisek nerostných surovin
Přírodní léčivé zdroje
Existence vodních zdrojů
CHOPAV Severočeská křída
Přítomnost přírodních hodnot v území
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Kvalitní dopravní napojení (silnice II. třídy, železnice)
Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
Existence základní školy i mateřské školy
Existence zdravotního střediska
Existence lázní
Dostatek zastavitelných ploch pro občanské vybavení
Vydaný územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Výpis slabých stránek
Výskyt poddolovaných území
Výskyt sesuvných území
Zranitelná oblast
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nízká lesnatost území
Absence kanalizace ve většině sídel
Absence plynofikace ve většině sídel
Výpis příležitostí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností lázeňského areálu
Řešení dopravních závad v obci
Řešení obnovy železnice
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Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních, kulturních a historických hodnot
Výpis hrozeb
Výskyt starých ekologických zátěží
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Ohrožení půdy větrnou erozí (Ředhošť, Podbradec, Ječovice, Brníkov)
Stagnace růstu počtu obyvatel
Vysoký relativní úbytek dětí
Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení
Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Omezení pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných ploch pro výrobu
Velké množství nevyužívaných areálů
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 47% (8+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 48% (8+3/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: průměrné (počet bodů: 0)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 48% (8+4/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 46% (3+3/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: průměrný (počet bodů: 0)

Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 63% (10+2/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 36% (0+5/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: velmi dobrá (počet bodů: 2)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Nové Dvory

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Nové Dvory
Počet částí obce: 2 (Chvalín, Nové Dvory)
Počet katastrálních území: 2 (Chvalín, Nové Dvory u Doksan)
Výměra obce: 723,2250 ha
Počet obyvatel (2013): 416
Hustota obyvatel: 58 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ano
Chvalín – plocha aktivní
Slabá stránka: Výskyt sesuvných území
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2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ano
Oblast zvláštní povodně: ano (VD Orlík 2, VD Nechranice)
Slabá stránka: Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území
Hrozba: Ohrožení zastavěného území záplavami
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: Existence zdroje pitné vody
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano
dálnice D8
Výskyt starých ekologických zátěží: ne
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k blízkosti dálnice D8
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ano
CZ 0423510 Ohře
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ne
Silná stránka: Přítomnost přírodních hodnot v území
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Přírodní park : ano
přírodní park Dolní Poohří
Oblast krajinného rázu: ano (přírodní park Dolní Poohří)
Silná stránka: Kvalitní přírodní prostředí dané přítomností přírodního parku
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodního parku
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ne
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5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 723,2250 ha
Zemědělská půda celkem: 610,4695 ha, což je 84,41 % z celkové výměry obce
Orná půda: 580,0708 ha, což je 95,02 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 12,5228 ha, což je 2,05 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 8,0998 ha, což je 1,33 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 0,8574 ha, což je 0,14 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 8,9187 ha, což je 1,46 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 13,3235 ha, což je 1,84 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 25,6757 ha, což je 3,55 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 11,3904 ha, což je 1,57 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 62,3659 ha, což je 8,62 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,09 - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nové Dvory u Doksan 0,11)

(Chvalín 0,06,

Investice v půdě: ano
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (orná půda, chmelnice)
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením
přírodních
struktur
Slabá stránka: Nízká lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, silnice II. třídy)
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Slabá stránka: Absence napojení na železnici
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (Nové Dvory u Doksan 57% obyvatel; Chvalín 65% obyvatel )
Kanalizace: ano (Nové Dvory 42% obyvatel)
ne (Chvalín)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Plynofikace obce
Slabá stránka: Absence kanalizace v části obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
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Počet obyvatel (SLDB 1991): 335
Počet obyvatel (SLDB 2001): 365, změna k roku 1991: nárůst 9,0%
Počet obyvatel (2002): 374
Počet obyvatel (2003): 375
Počet obyvatel (2004): 380
Počet obyvatel (2005): 391
Počet obyvatel (2006): 395
Počet obyvatel (2007): 396
Počet obyvatel (2008): 409
Počet obyvatel (2009): 405, změna k roku 1991: nárůst 20,9%, změna k roku 2001: nárůst 11,0%,
k roku 2008: pokles 0,1%
Počet obyvatel (2010): 404
Počet obyvatel (SLDB 2011): 393, změna k roku 1991: nárůst 17,3%, změna k roku 2001: nárůst
7,7%, změna k roku 2010: pokles 2,7%
Počet obyvatel (2011): 410
Počet obyvatel (2012): 410
Počet obyvatel (2013): 416

změna

Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Hrozba: Stagnace růstu počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 52, tj. 14,9%
Děti do věku 14 let (2009): 62, tj. 15,3%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 0,4%
Děti do věku 14 let (2010): 57, tj. 14,1%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 60, tj. 15,3%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 0,4%
Děti do věku 14 let (2011): 61, tj. 14,9%
Děti do věku 14 let (2012): 64, tj. 15,6%
Děti do věku 14 let (2013): 66, tj. 15,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 52, tj. 14,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 62, tj. 15,3%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 0,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 61, tj. 15,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 70, tj. 17,8%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst
2,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 77, tj. 18,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 81, tj. 19,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 85, tj. 20,4%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 1,29
Hrozba: Stárnutí populace
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 116
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 114
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 112
Neobydlené domy: 29
z toho sloužící rekreaci: 22
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 124
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 122
Neobydlené domy: 26
z toho sloužící rekreaci: 15
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 131
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 129
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 126
Neobydlené byty: 35
z toho sloužící rekreaci: 23
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 148
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 144
Neobydlené byty: 36
z toho sloužící rekreaci: 16
Počet bytů celkem (2009): 172
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 8
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 3
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Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 2,5
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 3
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 184
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 5
Silná stránka: Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
Vybavenost:
Mateřská škola ne
Základní škola ne
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 0,7759 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Zastavitelné plochy pro sport celkem: přestavba 0,2516 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Hrozba: Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské školy
Hrozba: Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Schválený územní plán: ano
ÚP vydaný, změna č.1 vydána
Silná stránka: Vydaný územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 3
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 6
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 9
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 1,44 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 9,7171 ha, z toho přestavba 4,9729 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 22 (63 chat)
Intenzita individuální rekreace: 0,46
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 15 (63 chat)
Intenzita individuální rekreace: 0,53
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ne
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ne
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 3
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

Chvalín:

•
•
•
•

Kaple sv.Jana Nepomuckého - dominanta návsi z roku 1725
Stavba z lámané opuky omítnutá, valbové střechy, zděná lucerna, ve štítu znak Doksanského kláštera
Při silnici Chvalín - Nové Dvory kamenný kříž s planoucím srdcem
Narodil se zde Pražský nakladatel František Topič (1859-1941)
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Nové Dvory:
•
Zdivo bývalého kostela sv.Klimenta z osady Mury (zničená povodní v r.1342), součást jednoho
domu v obci
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 13,7 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 12 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 9,81 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 15,4 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 2,7 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 4,3 %
Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 5,8039 ha (výroba a sklady)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 3,1694 ha (výroba a sklady)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek stávajících a zastavitelných ploch pro výrobu
Hrozba: Fotovoltaika - možná změna na jinou výrobní plochu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: 200 Kč/m2
Průměrná cena zemědělského pozemku:
Nové Dvory - 6,99 Kč/m2
Chvalín - 7,02 Kč m2

Výpis silných stránek
Existence zdroje pitné vody
CHOPAV Severočeská křída
Přítomnost přírodních hodnot v území
Kvalitní přírodní prostředí dané přítomností přírodního parku
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (orná půda, chmelnice)
Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, silnice II. třídy)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Plynofikace obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
Vydaný územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek stávajících a zastavitelných ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Výskyt sesuvných území
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území
Zranitelná oblast
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k blízkosti dálnice D8
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nízká lesnatost území
Absence napojení na železnici
Absence kanalizace v části obce
Výpis příležitostí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodního parku
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
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Výpis hrozeb
Ohrožení zastavěného území záplavami
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Stagnace růstu počtu obyvatel
Stárnutí populace
Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské školy
Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Fotovoltaika - možná změna na jinou výrobní plochu
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 47% (8+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 39% (7+2/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: dobré (počet bodů: 1)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 36% (7+2/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 54% (4+3/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: špatný (počet bodů: -1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 26% (5+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 43% (1+5/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: špatná (počet bodů: -1)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Přestavlky

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Přestavlky
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1 (Přestavlky u Roudnice nad Labem)
Výměra obce: 561,3494 ha
Počet obyvatel (2013): 263
Hustota obyvatel: 47 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ne (u dálnice se nachází nevýhradní ložisko štěrkopísků)
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
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Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
Výskyt starých ekologických zátěží: ne
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Silná stránka: Dobrá kvalita ovzduší
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ne

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 561,3494 ha
Zemědělská půda celkem: 447,4171 ha, což je 79,70 % z celkové výměry obce
Orná půda: 437,5736 ha, což je 97,80 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 3,2318 ha, což je 0,72 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 0,8455 ha, což je 0,19 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 5,7662 ha, což je 1,29 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 73,6368 ha, což je 13,12 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 1,1243 ha, což je 0,20 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 6,1179 ha, což je 1,09 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 33,0533 ha, což je 5,89 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,19 - území s maximálním narušením přírodních struktur
Investice v půdě: ne
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
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Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením
struktur
Silná stránka: Relativně vyšší lesnatost území v okolí obce
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF

Pasporty obcí

přírodních

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice)
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Slabá stránka: Absence napojení na železnici
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (100% obyvatel)
Kanalizace: ano
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace obce

7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 213
Počet obyvatel (SLDB 2001): 224, změna k roku 1991: nárůst 5,2%
Počet obyvatel (2002): 219
Počet obyvatel (2003): 217
Počet obyvatel (2004): 221
Počet obyvatel (2005): 231
Počet obyvatel (2006): 233
Počet obyvatel (2007): 236
Počet obyvatel (2008): 259
Počet obyvatel (2009): 269, změna k roku 1991: nárůst 26,3%, změna k roku 2001: nárůst 20,1%,
změna k roku 2008: nárůst 3,9%
Počet obyvatel (2010): 256
Počet obyvatel (SLDB 2011): 246, změna k roku 1991: nárůst 15,5%, změna k roku 2001: nárůst
9,8%, změna k roku 2010: pokles 3,9%
Počet obyvatel (2011): 258
Počet obyvatel (2012): 265
Počet obyvatel (2013): 263
Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 45, tj. 20,6%
Děti do věku 14 let (2009): 41, tj. 15,2%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 5,4%
Děti do věku 14 let (2010): 46, tj. 18%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 45, tj. 18,3%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 2,3%
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Děti do věku 14 let (2011): 50, tj. 19,4%
Děti do věku 14 let (2012): 51, tj. 19,2%
Děti do věku 14 let (2013): 53, tj. 20,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 30, tj. 13,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 26, tj. 9,7%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 4,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 29, tj. 11,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 26, tj. 10,6%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 3,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 30, tj. 11,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 29, tj. 10,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 31, tj. 11,8%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,58
Silná stránka: Dobrá věková struktura obyvatelstva
Hrozba: Vysoký relativní úbytek dětí
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 65
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 62
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 54
Neobydlené domy: 25
z toho sloužící rekreaci: 23
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 63
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 55
Neobydlené domy: 28
z toho sloužící rekreaci: 14
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 75
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 87
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 57
Neobydlené byty: 27
z toho sloužící rekreaci: 23
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 82
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 59
Neobydlené byty: 38
z toho sloužící rekreaci: 15
Počet bytů celkem (2009): 117
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 3
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 1
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 0,4
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 2
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 120
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 2
Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Vybavenost:
Mateřská škola:
ne
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 0,3870 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,00 ha
Plochy pro sport: 0,3142 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Hrozba: Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské školy
Hrozba: Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Schválený územní plán: ano
ÚPO schválený; změna č.1 vydána
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Silná stránka: Schválený územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 2
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 4
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 6
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 0,96 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 3,8872 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 23
Intenzita individuální rekreace: 0,26
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 14
Intenzita individuální rekreace: 0,17
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ne
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 2
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•

Dochované stavby lidového stavitelství - bývalé selské usedlosti se sluncovými vraty
Bývalá sušárna chmele (stavební dominanta)

10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 11,5 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 15 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 10,27 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 12,4 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 4,6 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 3,3 %
Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Slabá stránka: Nízký počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem:
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 1,0973 ha (výroba a sklady)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: 40 Kč/m2 - nezasíťovaný,
650 Kč/m2 - zasíťovaný
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Průměrná cena zemědělského pozemku: 7,00 Kč/m2
Příležitost: Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis silných stránek
CHOPAV Severočeská křída
Dobrá kvalita ovzduší
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Relativně vyšší lesnatost území v okolí obce
Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Dobrá věková struktura obyvatelstva
Schválený územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Zranitelná oblast
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Absence napojení na železnici
Nízký počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Výpis příležitostí
Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis hrozeb
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Vysoký relativní úbytek dětí
Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské školy
Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 35% (6+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 17% (3+1/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 32% (7+1/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 38% (4+1/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: špatný (počet bodů: -1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 26% (5+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 43% (1+5/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: špatná (počet bodů: -1)
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Račiněves

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Račiněves
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 1114,3300 ha
Počet obyvatel (2013): 566
Hustota obyvatel: 51 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ano
Straškov-Račiněves
nerost: psamity, štěrk
surovina: štěrkopísky
Výskyt dobývacích prostorů: ano
DP Račiněves
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
CHLÚ Račiněves I
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
Silná stránka: Výskyt ložisek nerostných surovin
Hrozba: Zátěž životního prostředí dobýváním nerostných surovin
Příležitost: Využití ploch po těžbě k posílení a k obnově přírodního a krajinného zázemí
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano
silnice II/240
Výskyt starých ekologických zátěží: ano
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy
zastavěným územím
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží
Hrozba: Bioplynová stanice v katastru obce - možný zdroj znečišťování ovzduší
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4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Slabá stránka: Absence přírodních hodnot v území
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 1114,3300 ha
Zemědělská půda celkem: 1046,7300 ha, což je 93,93 % z celkové výměry obce
Orná půda: 1031,3372 ha, což je 98,53 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 5,8159 ha, což je 0,56 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 1,5978 ha, což je 0,15 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 7,9791 ha, což je 0,76 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 12,8487 ha, což je 1,15 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 1,2164 ha, což je 0,11 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 12,4055 ha, což je 1,11 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 41,1294 ha, což je 3,69 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,03 - území s maximálním narušením přírodních struktur
Investice v půdě: ne
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ne
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních
struktur
Slabá stránka: Nízká lesnatost území
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ano (Bříza)
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Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, železnice)
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Příležitost: Řešení dopravních závad v obci
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (99% obyvatel)
Kanalizace: ano (94% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka. Existence vodovodu
Silná stránka. Existence kanalizace
Silná stránka. Plynofikace obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 429
Počet obyvatel (SLDB 2001): 447, změna k roku 1991: nárůst 4,2%
Počet obyvatel (2002): 452
Počet obyvatel (2003): 442
Počet obyvatel (2004): 443
Počet obyvatel (2005): 457
Počet obyvatel (2006): 480
Počet obyvatel (2007): 485
Počet obyvatel (2008): 487
Počet obyvatel (2009): 528, změna k roku 1991: nárůst 23,1%, změna k roku 2001: nárůst 18,1%,
změna k roku 2008: nárůst 8,4%
Počet obyvatel (2010): 560
Počet obyvatel (SLDB 2011): 544, změna k roku 1991: nárůst 26,8%, změna k roku 2001: nárůst
21,7%, změna k roku 2010: pokles 2,9%
Počet obyvatel (2011): 555
Počet obyvatel (2012): 556
Počet obyvatel (2013): 566
Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 72, tj. 16,1%
Děti do věku 14 let (2009): 59, tj. 11,2%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 4,9%
Děti do věku 14 let (2010): 65, tj. 11,6%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 71, tj. 13,1%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 3%
Děti do věku 14 let (2011): 84, tj. 15,1%
Děti do věku 14 let (2012): 95, tj. 17,1%
Děti do věku 14 let (2013): 99, tj. 17,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 92, tj. 20,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 79, tj. 14,9%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 5,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 78, tj. 13,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 76, tj. 14%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 6,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 74, tj. 13,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 74, tj. 13,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 79, tj. 14,0%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,80
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Silná stránka: Dobrá věková struktura obyvatelstva
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 151
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 157
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 153
Neobydlené domy: 38 z toho sloužící rekreaci: 21
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 161
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 157
Neobydlené domy: 42
z toho sloužící rekreaci: 17
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 162
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 164
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 157
Neobydlené byty: 44 z toho sloužící rekreaci: 21
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 182
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 170
Neobydlené byty: 53
z toho sloužící rekreaci: 18
Počet bytů celkem (2009): 218
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 10
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 6
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 1,6
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 9
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 235
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 12
Silná stránka: Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
Vybavenost:
Mateřská škola:
ano
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 4,3599 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Silná stránka: Existence mateřské školy
Hrozba: Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Schválený územní plán: ano
ÚP vydaný; změna č.1 a 2 vydané; změna č.3 v etapě návrhu
Silná stránka: Vydaný územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 5
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 10
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 15
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 2,4 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 12,9395 ha, z toho přestavba 0,0506 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro bydlení
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9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 21
Intenzita individuální rekreace: 0,12
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 17
Intenzita individuální rekreace: 0,09
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ne
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ne
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 3
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•

•
•
•
•
•

Kostel sv.Havla - původně raně gotický ze 13.stol., dnešní podoba úprav pochází z 15.stol., v roce
1870 přistavěna dominantní věž, místo kde stávala gotická tvrz - v okolí rozsáhlé sklepení a zbytky
podzemní chodby
Budova sokolovny z roku 1935
Narodil se zde děd malíře Kokoschky
Žila zde malířka Ema Blažková
Významné stavební dominanty - kostel, vodojem, vysílač
Pecharův koňský ranč

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 12,9 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 14,4 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 8,27 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 11,0 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 1,1 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 3,7 %
Slabá stránka: Nízký počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 5,4548 ha, z toho zemědělská výroba 3,8738 ha,
výroba a sklady 1,5810 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)
Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,5862 ha (výroba a sklady)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek ploch pro výrobu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: neurčeno
Průměrná cena zemědělského pozemku: 5,82 Kč/m2
Výpis silných stránek
Výskyt ložisek nerostných surovin
CHOPAV Severočeská křída
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Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, železnice)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Dobrá věková struktura obyvatelstva
Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
Existence mateřské školy
Vydaný územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Zranitelná oblast
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím
Absence přírodních hodnot v území
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nízká lesnatost území
Nízký počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Výpis příležitostí
Využití ploch po těžbě k posílení a k obnově přírodního a krajinného zázemí
Řešení dopravních závad v obci
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
Výpis hrozeb
Zátěž životního prostředí dobýváním nerostných surovin
Výskyt starých ekologických zátěží
Bioplynová stanice v katastru obce - možný zdroj znečišťování ovzduší
Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro

bydlení

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 41% (6+1/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 35% (5+3/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: dobré (počet bodů: 1)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 44% (9+2/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 15% (2+0/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: velmi dobrý (počet bodů: 2)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 42% (7+1/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 14% (0+2/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: velmi dobrá (počet bodů: 2)
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Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Pasporty obcí

Roudnice nad Labem

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Roudnice nad Labem
Počet částí obce: 2 (Podlusky, Roudnice nad Labem)
Počet katastrálních území: 2 (Podlusky, Roudnice nad Labem)
Výměra obce: 1667,4039 ha
Počet obyvatel (2013): 12 949
Hustota obyvatel: 777 obyv/km2
Typ: město
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ano (na hranici území)
CHLÚ Rohatce - jíly keramické nežáruvzdorné
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ano (Podlusky)
Oblast zvláštní povodně: ano (VD Orlík 2, 3a, 3b)
Slabá stránka: Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území (Podlusky)
Hrozba: Ohrožení zastavěného území záplavami
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: Existence vodních zdrojů
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ano
Dalkia ČR a.s.
Procházka s.r.o.
MENCL GUSS s.r.o.
ZinkPower s.r.o.
MEVA a.s. divize Bezděkov
SOŠ a SOU Roudnice nad Labem
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano
silnice II/240; II/246; MK Alej 17. listopadu; Karlovo nám.-Řípská
Výskyt starých ekologických zátěží: ano
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy
zastavěným územím
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží
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4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ano
Památný strom: ano
Silná stránka: Přítomnost přírodních hodnot v území
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Oblast krajinného rázu: ano (řeka Labe a okolí)
Významné krajinné prvky: ano
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ano
MPZ Roudnice nad Labem
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ano (OP NKP Říp) pouze k.ú. Roudnice nad Labem
Silná stránka: Přítomnost kulturních hodnot v území
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností městské památkové zóny
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 1667,4039 ha
Zemědělská půda celkem: 1130,1936 ha, což je 67,78 % z celkové výměry obce
Orná půda: 949,5793 ha, což je 84,02 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 105,1674 ha, což je 9,31 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 63,8210 ha, což je 5,65 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 11,6259 ha, což je 1,03 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 35,6835 ha, což je 2,14 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 42,8352 ha, což je 2,57 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 132,8382 ha, což je 7,97 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 325,8534 ha, což je 19,54 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,24 - území s maximálním narušením přírodních struktur
Roudnice nad Labem 0,27)

(Podlusky 0,12,

Investice v půdě: ne
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ne
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních
struktur
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Slabá stránka: Nízká lesnatost území
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ano
Městská hromadná doprava: ano
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ano (osobní lodní doprava)
Letiště: ano (veřejné vnitrostátní, neveřejné mezinárodní)
Silná stránka:
Silná stránka:
Silná stránka:
Silná stránka:

Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, silnice II. třídy, železnice)
Existence hromadné dopravy
Existence mezinárodní dopravní cesty Labe
Existence letiště

Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (Roudnice nad Labem 100% obyvatel; Podlusky 100 % obyvatel)
Kanalizace: ano (Roudnice nad Labem 99% obyvatel; Podlusky 96% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ano
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ano
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 13594
Počet obyvatel (SLDB 2001): 13042, změna k roku 1991: pokles 4,1%
Počet obyvatel (2002): 12982
Počet obyvatel (2003): 13084
Počet obyvatel (2004): 13081
Počet obyvatel (2005): 12923
Počet obyvatel (2006): 12757
Počet obyvatel (2007): 13014
Počet obyvatel (2008): 13216
Počet obyvatel (2009): 13229, změna k roku 1991: pokles 2,7%, změna k roku 2001: nárůst 1,4%,
změna k roku 2008: nárůst 0,1%
Počet obyvatel (2010): 13094
Počet obyvatel (SLDB 2011): 12915, změna k roku 1991: pokles 5%, změna k roku 2001: pokles
1%, změna k roku 2010: pokles 1,4%
Počet obyvatel (2011): 13057
Počet obyvatel (2012): 13005
Počet obyvatel (2013): 12949
Hrozba: Stagnace růstu počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 1971, tj. 15,0%
Děti do věku 14 let (2009): 1818, tj. 13,7%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 1,3%
Děti do věku 14 let (2010): 1850, tj. 14,1%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 1720, tj. 13,3%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 1,7%
Děti do věku 14 let (2011): 1849, tj. 14,2%
Děti do věku 14 let (2012): 1866, tj. 14,3%
Děti do věku 14 let (2013): 1922, tj. 14,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 2385, tj. 18,2%
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Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 2156, tj. 16,3%; změna relativ. Počtu k roku 2001: pokles 1,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 2227, tj. 17%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 2252, tj. 17,4%; změna relativ. počtu k roku 2001: pokles
0,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 2315, tj. 17,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 2407, tj. 18,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 2484, tj. 19,2%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 1,29
Hrozba: Stárnutí populace
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 1983
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 2058
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 1747
Neobydlené domy: 232
z toho sloužící rekreaci: 13
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 2161
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 1827
Neobydlené domy: 222
z toho sloužící rekreaci: 37
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 5058
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 5175
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 2039
Neobydlené byty: 492
z toho sloužící rekreaci: 18
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 5328
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 2150
Neobydlené byty: 612
z toho sloužící rekreaci: 39

Počet bytů celkem (2009): 5874
Nové byty postavené v letech 2001 – 2009: 207
Dokončené byty v letech 2006 – 2008: 27
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 1,6
Dokončené byty v letech 2006 – 2011: 64
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 5940
Dokončené byty v letech 2006 – 2013: 113
Silná stránka: Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
Vybavenost:
Mateřská škola: ano (5)
Základní škola: ano (1.-9. ročník 3)
Střední odborné učiliště 2, střední odborná škola 3, gymnázium 1, vyšší odborná škola
1, speciální škola 1, základní umělecká škola 1
Zdravotní středisko: ano
(Podřípská nemocnice s poliklinikou, spec. pracoviště, záchranná služba)
Silná stránka: Existence mateřských, základních, středních a vyšších odborných
škol a středních odborných učilišť
Silná stránka: Existence zdravotnických zařízení
Plochy občanského vybavení celkem: 50,7835 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 9,5148 ha, což je nárůst 18,7 %
Plochy pro sport: 5,2134 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro občanské vybavení
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Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Schválený územní plán: ano
ÚP vydaný, 5x ÚS – mají schválenou možnost využití
Změny 1 a 2 vydané, změny 3 a 4 v etapě návrhu, změny 5,6 a 7 mají schválené zadání
Silná stránka: Vydaný územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 103
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 206
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 309
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 37,08 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 36,7236 ha, což je cca 100 % odhadované potřeby
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady – dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 13 + 2 hotely a 1 penzion:
Amber Hotel Vavřinec (65 lůžek)
Hotel Koruna (63 lůžek)
Penzion Renda
Intenzita individuální rekreace: 0,003
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: rezerva 71,3949 ha (2 plochy pro rekreaci se specifickým využitím)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 37 + 2 hotely a 1 penzion:
Amber Hotel Vavřinec (65 lůžek)
Hotel Koruna (63 lůžek)
Penzion Renda
Intenzita individuální rekreace: 0,008
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ano
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 6
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

Roudnice nad Labem
Architektonicky cenná stavba:
•
Zykánova vila- rodinný dům čp.2638 z roku 2000; návrh Prof.ing.arch.Ladislav Lábus
•
Kino Sokol čp.1212 (arch.Kamil Roškot)
•
1.základní škola čp.941
•
Mateřská škola čp.1067 v Libušině ulici
•
Budova vlakového nádraží čp.321
•
Kratochvílova rozhledna (ing.Otakar Štěpánek)
•
Nedomova vila čp.1522
Historicky významná stavba, soubor:
•
Augustiánský klášter; Evangelický kostel; Židovský hřbitov; Zámecký areál; Všechny kaple
Významná stavební dominanta:
•
Základní škola Karla Jeřábka; Evangelický kostel; Zámek; Augustiánský klášter; Hláska; Zvonice
Urbanistická hodnota:
•
Karlovo náměstí; Husovo náměstí; Náměstí Jana z Dražic; Havlíčkova; Varhanova; Rvačov; Orlová;
Velké stupně; Malé stupně
Místo významné události:
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•

Zámek – rodiště Maxe Dvořáka významného historika umění; mnoho historických osobností a
událostí
Významný vyhlídkový bod:
•
Kratochvílova rozhledna, Hláska, vyhlídka na zdymadlech
Podlusky
•
Řopík z 30.let 20.stol. – podle vedle stojící kapličky zasvěcené sv.Václavovi se mu říká
„U
Václava“
•
Kaplička v Podluskách se symbolem vykoupení a symbolem prvotního hříchu
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 8,6 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 8,2 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 8,91 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 5,7 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 8,3 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 10,3%
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 80,2381 ha z toho zemědělská výroba 0,2578 ha,
79,9803 ha

výroba a sklady

(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 52,6891 ha (výroba a sklady), což je nárůst ploch

65,6 %

(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: 1200 Kč/m2
Průměrná cena zemědělského pozemku:
Roudnice nad Labem – 6,00 Kč/m2
Podlusky – 6,42 Kč/m2
Příležitost: Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis silných stránek
Existence vodních zdrojů
CHOPAV Severočeská křída
Přítomnost přírodních hodnot v území
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Přítomnost kulturních hodnot v území
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, silnice II. Třídy, železnice)
Existence hromadné dopravy
Existence mezinárodní dopravní cesty Labe
Existence letiště
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Existence mateřských, základních, středních škol a středních odborných učilišť
Existence zdravotnických zařízení
Dostatek zastavitelných ploch pro občanské vybavení
Vydaný územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
Výpis slabých stránek
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území (Podlusky)
Zranitelná oblast
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Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nízká lesnatost území

Výpis příležitostí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností městské památkové zóny
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků

Rozvoj

Výpis hrozeb
Ohrožení zastavěného území záplavami
Výskyt starých ekologických zátěží
Stagnace růstu počtu obyvatel
Stárnutí populace

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 59% (10+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 35% (6+2/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 48% (9+3/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 23% (2+1/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: velmi dobrý (počet bodů: 2)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 47% (9+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 14% (0+2/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: velmi dobrá (počet bodů: 2)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Straškov-Vodochody

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Straškov-Vodochody
Počet částí obce: 2 (Straškov, Vodochody)
Počet katastrálních území: 2 (Straškov, Vodochody)
Výměra obce: 844,1067 ha
Počet obyvatel (2013): 1068
Hustota obyvatel: 127 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ano
Straškov-Račiněves
nerost: psamity, štěrk
surovina: štěrkopísky
Straškov
nerost: písek, štěrkopísek
surovina: štěrkopísky
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Ledčice
nerost: psamity, štěrkopísek
surovina: štěrkopísky
Výskyt dobývacích prostorů: ano
DP Straškov
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
CHLÚ Račiněves I
CHLÚ Ledčice
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
Silná stránka: Výskyt ložisek nerostných surovin
Hrozba: Zátěž životního prostředí dobýváním nerostných surovin
Hrozba: Dobývání ložisek nerostů v blízkosti obytného území
Příležitost: Využití ploch po těžbě k posílení a k obnově přírodního a krajinného zázemí
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ano
ASTUR Straškov a.s.
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano
silnice II/608; blízkost dálnice D8
Výskyt starých ekologických zátěží: ne
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy
zastavěným územím
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne

Městský úřad Roudnice nad Labem
31.12.2014

157/197

Územně analytické podklady pro ORP Roudnice nad Labem - 2014

Pasporty obcí

Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ano (OP NKP Říp)
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní kulturní památky
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 844,1067 ha
Zemědělská půda celkem: 750,9973 ha, což je 88,97 % z celkové výměry obce
Orná půda: 733,5491 ha, což je 97,68 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 10,7084 ha, což je 1,43 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 1,1122 ha, což je 0,15 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 5,6276 ha, což je 0,75 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 11,8492 ha, což je 1,40 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 5,5891 ha, což je 0,66 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 22,3536 ha, což je 2,65 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 53,3175 ha, což je 6,32 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,05 - území s maximálním narušením přírodních struktur
Vodochody 0,03)

(Straškov 0,06,

Investice v půdě: ano
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením
struktur
Slabá stránka: Nízká lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF

přírodních

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ano
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, železnice)
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (Straškov 56% obyvatel; Vodochody 65% obyvatel)
Kanalizace: ano (Straškov 54% obyvatel; Vodochody 96% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace obce
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7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 841
Počet obyvatel (SLDB 2001): 901, změna k roku 1991: nárůst 7,1%
Počet obyvatel (2002): 920
Počet obyvatel (2003): 937
Počet obyvatel (2004): 954
Počet obyvatel (2005): 979
Počet obyvatel (2006): 1005
Počet obyvatel (2007): 1019
Počet obyvatel (2008): 1030
Počet obyvatel (2009): 1042, změna k roku 1991: nárůst 23,9%, změna k roku 2001: nárůst 15,6%,
změna k roku 2008: nárůst 1,2%
Počet obyvatel (2010): 1060
Počet obyvatel (SLDB 2011): 1045, změna k roku 1991: nárůst 24,3%, změna k roku 2001: nárůst
16%, změna k roku 2010: pokles 1,4%
Počet obyvatel (2011): 1070
Počet obyvatel (2012): 1067
Počet obyvatel (2013): 1068
Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 155, tj. 17,2%
Děti do věku 14 let (2009): 184, tj. 17,7%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 0,5%
Děti do věku 14 let (2010): 193, tj. 18,2%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 189, tj. 18,1%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 0,9%
Děti do věku 14 let (2011): 184, tj. 17,2%
Děti do věku 14 let (2012): 189, tj. 17,7%
Děti do věku 14 let (2013): 185, tj. 17,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 155, tj. 17,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 157, tj. 15,0%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 2,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 166, tj. 15,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 170, tj. 16,3%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 0,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 174, tj. 16,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 182, tj. 17,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 185, tj. 17,3%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 1,00
Hrozba: Stárnutí populace
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 253
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 263
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 253
Neobydlené domy: 65 z toho sloužící rekreaci: 38
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 298
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 286
Neobydlené domy: 44
z toho sloužící rekreaci: 25
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 301
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 323
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 284
Neobydlené byty: 71 z toho sloužící rekreaci: 38
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 367
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 313
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z toho sloužící rekreaci: 25

Počet bytů celkem (2009): 403
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 9
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 5
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 1,1
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 6
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 430
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 8
Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Vybavenost:
Mateřská škola: ano
Základní škola: ano
Zdravotní středisko: ano (praktický lékař pro dospělé, dětský lékař, stomatolog, detašované pracoviště
lékárenské péče)

zařízení

Silná stránka: Existence mateřské i základní školy
Silná stránka: Existence zdravotního střediska
Plochy občanského vybavení celkem: 7,1793 ha (Straškov)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Nevyužívané objekty: 27
Silná stránka: Dostatek stávajících ploch pro občanské vybavení
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Schválený územní plán: ano
ÚPN SÚ schválený; změna č.2 schválena
ÚP - v etapě návrhu
Silná stránka: Schválený územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 5
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 10
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 15
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 2,4 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 9,5010 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 46 + hotel
Hotel Amálka - Vodochody (36 lůžek)
Intenzita individuální rekreace: 0,14
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 25 + hotel
Hotel Amálka - Vodochody (36 lůžek)
Intenzita individuální rekreace: 0,07
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano

Městský úřad Roudnice nad Labem
31.12.2014

160/197

Územně analytické podklady pro ORP Roudnice nad Labem - 2014

Pasporty obcí

Urbanistická hodnota: ne
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 4
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•
•

Kostel sv.Václava, gotická budova z lámaného pískovce; Zvonice
Vodochody čp.5 - rodný dům básníka Václava Renče
Straškov čp.5 - zmiňováno v románu „Osudy dobrého vojáka Švejka“ (pan Čimpera ve Straškově
čp.5, pošta Račiněves, prodá hospodářství o 12 korcích, škola a dráha v místě)
•
Prameniště potoka Čepel
Stavební dominanty:
•
Kostel sv.Václava; Silo
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 12,2 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 13,5 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 11,78 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 15,0 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 2,6 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 5,5 %
Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 12,6036 ha, z toho zemědělská výroba 12,2525 ha,
výroba a služby 0,3511 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 5,4702 ha (výroba a služby)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: 1200 Kč/m2
Průměrná cena zemědělského pozemku:
Straškov - 6,66 Kč/m2
Vodochody - 10,18 Kč/m2
Příležitost: Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis silných stránek
Výskyt ložisek nerostných surovin
CHOPAV Severočeská křída
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, silnice II. třídy, železnice)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Existence mateřské i základní školy
Existence zdravotního střediska
Schválený územní plán
Dostatek stávajících ploch pro občanské vybavení
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Zranitelná oblast
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění
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Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nízká lesnatost území
Výpis příležitostí
Využití ploch po těžbě k posílení a k obnově přírodního a krajinného zázemí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní kulturní památky
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis hrozeb
Zátěž životního prostředí dobýváním nerostných surovin
Dobývání ložisek nerostů v blízkosti obytného území
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Stárnutí populace
Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 41% (6+1/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 35% (5+3/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: dobré (počet bodů: 1)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 48% (9+3/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 15% (1+1/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: velmi dobrý (počet bodů: 2)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 42% (8+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 21% (0+3/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: velmi dobrá (počet bodů: 2)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Vědomice

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Vědomice
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 546,8615 ha
Počet obyvatel (2013): 884
Hustota obyvatel: 162 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ano
Kyškovice - Vědomice
nerost: písek, štěrkopísek
surovina: štěrkopísky
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
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CHLÚ Vědomice
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
Silná stránka: Výskyt ložisek nerostných surovin
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ano
Oblast zvláštní povodně: ano (VD Orlík 2, 3a, 3b)
Slabá stránka: Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území (objekty v rekreačním středisku
Pod Lipou)
Hrozba: Ohrožení zastavěného území záplavami
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano
silnice II/240
Výskyt starých ekologických zátěží: ne
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy
zastavěným územím
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ano
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Oblast krajinného rázu: ano (řeka Labe a okolí, lesy mezi Vědomicemi, Kyškovicemi, Chodouny a Vrbicí)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ne
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5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 546,8615 ha
Zemědělská půda celkem: 216,4071 ha, což je 39,57 % z celkové výměry obce
Orná půda: 174,6651 ha, což je 80,71 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 26,2481 ha, což je 12,13 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 14,7222 ha, což je 6,8 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 0,4850 ha, což je 0,22 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 0,2867 ha, což je 0,13 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 214,43973 ha, což je 39,21 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 43,6049 ha, což je 7,97 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 14,0701 ha, což je 2,57 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 58,3821 ha, což je 10,68 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 1,27 - území intenzivně využívané

Investice v půdě: ano
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (orná půda, chmelnice)
Silná stránka: Vyšší lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ano
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne (komory jsou na k.ú. Roudnice n.L.)
Letiště: ne
Silná stránka:
Slabá stránka:
Silná stránka:
Silná stránka:
Silná stránka:

Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice)
Absence napojení na železnici
Existence hromadné dopravy
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence mezinárodní dopravní cesty Labe

Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (100% obyvatel)
Kanalizace: ano (92% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ano
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 626
Počet obyvatel (SLDB 2001): 680, změna k roku 1999: nárůst 8,6%
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Počet obyvatel (2002): 684
Počet obyvatel (2003): 693
Počet obyvatel (2004): 735
Počet obyvatel (2005): 742
Počet obyvatel (2006): 828
Počet obyvatel (2007): 1159
Počet obyvatel (2008): 1012
Počet obyvatel (2009): 885, změna k roku 1991: nárůst 41,4%, změna k roku 2001: nárůst 30,1%,
změna k roku 2008: pokles 12,5%
Počet obyvatel (2010): 868
Počet obyvatel (SLDB 2011): 855, změna k roku 1991: nárůst 36,6%, změna k roku 2001: nárůst
25,7%, změna k roku 2010: pokles 1,5%
Počet obyvatel (2011): 855
Počet obyvatel (2012): 861
Počet obyvatel (2013): 884
Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel

Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 99, tj. 14,6%
Děti do věku 14 let (2009): 136, tj. 15,4%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 0,8%
Děti do věku 14 let (2010): 138, tj. 15,9%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 154, tj. 18%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 3,4%
Děti do věku 14 let (2011): 147, tj. 17,2%
Děti do věku 14 let (2012): 148, tj. 17,2%
Děti do věku 14 let (2013): 151, tj. 17,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 125, tj. 18,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 112, tj. 12,6%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 5,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 118, tj. 13,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 124, tj. 14,5%; změna relativního počtu k roku 2001:
pokles 3,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 134, tj. 15,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 139, tj. 16,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 156, tj. 17,6%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 1,03
Hrozba: Stárnutí populace
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 214
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 226
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 221
Neobydlené domy: 44 z toho sloužící rekreaci: 19
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 274
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 271
Neobydlené domy: 47
z toho sloužící rekreaci: 18
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 221
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 243
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 233
Neobydlené byty: 47 z toho sloužící rekreaci: 19
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 300
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 292
Neobydlené byty: 51
z toho sloužící rekreaci: 21
Počet bytů celkem (2009): 334
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 44
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 12
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 6,0
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 21
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Počet bytů celkem (SLDB 2011): 351
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 28
Silná stránka: Vysoká intenzita bytové výstavby
Vybavenost:
Mateřská škola: ano
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
Silná stránka: Existence mateřské školy
Plochy občanského vybavení celkem: 25,1 ha
Plochy pro sport: 20,25 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,28 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Zastavitelné plochy pro sport: 0 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí

Hrozba: Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Schválený územní plán: ano
ÚPN SÚ schválený, RP vydaný, změna č.1-3 schválena
ÚP - v etapě návrhu
Silná stránka: Schválený územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 22
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 44
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 66
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 10,56 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 27,57 ha + přestavba 9,49 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování
zastavitelných ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 19 + 35 zahrádkářských chat, hotely a penziony
Hotel F.A. pod Lipou (62 lůžek)
Rekreační středisko Pod Lipou (36 lůžek)
Sport hotel "BK Pod Lipou"
Penzion Vašák (50 lůžek)
Koupaliště (20 lůžek)
Intenzita individuální rekreace: 0,20
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 18 + 35 zahrádkářských chat, hotely a penziony
Hotel F.A. pod Lipou (62 lůžek)
Rekreační středisko Pod Lipou (36 lůžek)
Sport hotel "BK Pod Lipou"
Penzion Vašák (50 lůžek)
Koupaliště (20 lůžek)
Intenzita individuální rekreace: 0,20
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)
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Silná stránka: Rekreační oblast s dostatečnou kapacitou ubytování
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ne
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 3
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•
•
•
•
•

Pánkův statek čp.14 z konce 18.stol.
Barokní brána bývalého Lobkowiczkého statku
Domy lidové empírové architektury ve Starých Vědomicích
Statek Vašákových čp.44
Náves ve Starých Vědomicích
Umělý kanál pro vodní slalom

Příležitost: Vysoký sportovně rekreační potenciál
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností sportovních a rekreačních zařízení
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 10,3 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 10,9 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 8,54 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 12,6 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 5,9 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 10,6 %
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 4,67 ha, z toho zemědělská výroba 4,67 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: přestavba 6,1 ha (výroba a sklady)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu

Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: 1000 Kč/m2
Průměrná cena zemědělského pozemku: 7,97 Kč/m2
Příležitost: Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis silných stránek
Výskyt ložisek nerostných surovin
CHOPAV Severočeská křída
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (orná půda, chmelnice)
Vyšší lesnatost území
Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, silnice II. třídy)
Existence hromadné dopravy
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence mezinárodní dopravní cesty Labe
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Vysoká intenzita bytové výstavby
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Existence mateřské školy
Schválený územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Rekreační oblast s dostatečnou kapacitou ubytování
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Zranitelná oblast
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území (objekty v rekreačním středisku Pod Lipou)
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím
Absence napojení na železnici
Výpis příležitostí
Vysoký sportovně rekreační potenciál
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností sportovních a rekreačních zařízení
Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis hrozeb
Ohrožení zastavěného území záplavami
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Stárnutí populace
Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 53% (9+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 22% (3+2/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 56% (11+3/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 38% (3+2/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: dobrý (počet bodů: 1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 42% (7+1/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 36% (1+4/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: dobrá (počet bodů: 1)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Vražkov

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Vražkov
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 762,2054 ha
Počet obyvatel (2013): 424
Hustota obyvatel: 56 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ne
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Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: (ano)
blízkost dálnice D8
Výskyt starých ekologických zátěží: ano
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k blízkosti dálnice D8
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ano
CZ 0420014 Hora Říp
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ano
PP Hora Říp
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ne
Silná stránka: Přítomnost přírodních hodnot v území
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních hodnot
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Oblast krajinného rázu: ano (okolí hory Říp)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ano (OP NKP Říp)
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní kulturní památky
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5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 762,2054 ha
Zemědělská půda celkem: 669,7544 ha, což je 87,87 % z celkové výměry obce
Orná půda: 593,6265 ha, což je 88,63 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 22,8058 ha, což je 3,41 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 6,0938 ha, což je 0,91 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 1,3811 ha, což je 0,21 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 45,8472 ha, což je 6,85 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 23,3831 ha, což je 3,07 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 4,0798 ha, což je 0,54 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 10,0070 ha, což je 1,31 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 54,9811 ha, což je 7,21 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,13 - území s maximálním narušením přírodních struktur
Investice v půdě: ano
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (orná půda, chmelnice)
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních
struktur
Slabá stránka: Nízká lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ano
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, železnice)
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (52% obyvatel)
Kanalizace: ano (90% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 378
Počet obyvatel (SLDB 2001): 384, změna k roku 1991: nárůst 1,6%
Počet obyvatel (2002): 400
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Počet obyvatel (2003): 392
Počet obyvatel (2004): 397
Počet obyvatel (2005): 400
Počet obyvatel (2006): 415
Počet obyvatel (2007): 413
Počet obyvatel (2008): 417
Počet obyvatel (2009): 417, změna k roku 1991: nárůst 10,3%, změna k roku 2001: nárůst 8,6%,
změna k roku 2008: nárůst 0%
Počet obyvatel (2010): 421
Počet obyvatel (SLDB 2011): 418, změna k roku 1991: nárůst 10,6%, změna k roku 2001: nárůst 8,9%,
změna k roku 2010: pokles 0,7%
Počet obyvatel (2011): 418
Počet obyvatel (2012): 419
Počet obyvatel (2013): 424
Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Hrozba: Stagnace růstu počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 44, tj. 11,8%
Děti do věku 14 let (2009): 59, tj. 14,1%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 2,3%
Děti do věku 14 let (2010): 62, tj. 14,7%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 59, tj. 14,1%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 2,3%
Děti do věku 14 let (2011): 66, tj. 15,8%
Děti do věku 14 let (2012): 64, tj. 15,3%
Děti do věku 14 let (2013): 64, tj. 15,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 68, tj. 18,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 51, tj. 12,3%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 6,0%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 53, tj. 12,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 56, tj. 13,4%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles
4,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 53, tj. 12,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 56, tj. 13,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 58, tj. 13,7%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,91
Silná stránka: Dobrá věková struktura obyvatelstva
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 125
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 128
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 124
Neobydlené domy: 0 z toho sloužící rekreaci: 0
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 134
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 131
Neobydlené domy: 24 z toho sloužící rekreaci: 10
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 142
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 141
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 131
Neobydlené byty: 0 z toho sloužící rekreaci: 0
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 158
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 149
Neobydlené byty: 28 z toho sloužící rekreaci: 8
Počet bytů celkem (2009): 146
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 5
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 2
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 0,5
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 3
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 186
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Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 6
Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Vybavenost:
Mateřská škola:
ano
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 2,7 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Plochy pro sport: 2,6 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,1 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Zastavitelné plochy pro sport: 0,1 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Silná stránka: Existence mateřské školy
Hrozba: Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Schválený územní plán: ano
ÚP vydaný
Silná stránka: Vydaný územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 3
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 6
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 9
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 1,44 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 7,8 ha, z toho přestavba 1,2 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 0
Intenzita individuální rekreace: 0
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 10
Intenzita individuální rekreace: 0,06
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ne
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ano
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 5
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•

•
•

Barokní kaplička na návsi postavená v roce 1763 místním občanem J.Kratochvílem
V oblasti bývalého areálu dílen JZD za budovou Obecního úřadu ve Vražkově stávala gotická tvrz;
za 30.leté války zničeno, zachovány zbytky zdiva
Bývalý statek U Pecharů - budova čp. 3 (dnes zde sídlí ateliér Zebra)
Fragment budovy železniční zastávky
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Historicky významná cesta vedoucí od kapličky na návsi východním směrem k bývalému ovčínu
mnetěšského panského dvora a dále do Ctiněvsi, je úsekem obchodní cesty z doby římské nadvlády
nad alpskými zeměmi
Vrch Vínek (244 m)

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 11,0 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 13,0 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 7,69 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 9,0 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 1,8 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 2,9 %
Slabá stránka: Nízký počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 4,8 ha, z toho zemědělská výroba 0,7 ha,
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,0 ha (výroba a služby)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek stávajících ploch pro výrobu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: neurčeno
Průměrná cena zemědělského pozemku: 7,32 Kč/m2
Výpis silných stránek
CHOPAV Severočeská křída
Přítomnost přírodních hodnot v území
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (orná půda, chmelnice)
Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, železnice)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Dobrá věková struktura obyvatelstva
Existence mateřské školy
Schválený územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek stávajících ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Zranitelná oblast
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k blízkosti dálnice D8
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nízká lesnatost území
Nízký počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Výpis příležitostí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností národní kulturní památky
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních, kulturních a historických hodnot
Výpis hrozeb
Výskyt starých ekologických zátěží
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Stagnace růstu počtu obyvatel
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Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 41% (7+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 26% (4+2/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 40% (8+2/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 23% (2+1/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: velmi dobrý (počet bodů: 2)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 32% (6+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 21% (0+3/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: dobrá (počet bodů: 1)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Vrbice

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako
součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Vrbice
Počet částí obce: 3 (Mastířovice, Vetlá, Vrbice u Roudnice nad Labem)
Počet katastrálních území: 3 (Mastířovice, Vetlá, Vrbice u Roudnice nad Labem)
Výměra obce: 1074,1620 ha
Počet obyvatel (2013): 517
Hustota obyvatel: 48 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ano
Brzánky plocha potenciální
Slabá stránka: Výskyt sesuvných území
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ano (VD Orlík 2, 3a, 3b)
Slabá stránka: Oblast lokálních povodní
Příležitost: Budování protipovodňových a protierozních opatření
Hrozba: Riziko povodní z přívalových dešťů
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Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: Existence vodních zdrojů (jímací území Obrtka - Úštěcký potok)
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ano
INTEGRAZ spol. s r.o. - výkrmna prasat Záhorčí, Vrbice
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
Výskyt starých ekologických zátěží: ano
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci velkého zdroje znečišťování ovzduší
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Oblast krajinného rázu: ano (lesy mezi Vědomicemi, Kyškovicemi, Chodouny a Vrbicí)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra obce: 1074,1620 ha
Zemědělská půda celkem: 836,3475 ha, což je 77,86 % z celkové výměry obce
Orná půda: 659,1494 ha, což je 78,81 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 52,3701 ha, což je 6,26 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 30,3499 ha, což je 3,63 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 19,7264 ha, což je 2,36 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 56,4449 ha, což je 6,75 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 18,3068 ha, což je 2,19 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 142,2309 ha, což je 13,24 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 7,8935 ha, což je 0,73 % z celkové výměry obce
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Zastavěné území: 17,7910 ha, což je 1,66 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 69,8991 ha, což je 6,51 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,38 - území nadprůměrně využívané
(Mastířovice 0,20, Vetlá 0,88, Vrbice u Roudnice nad Labem 0,21)
Investice v půdě: ano
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (orná půda, chmelnice, vinice,
sady)
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území nadprůměrně využívané
Slabá stránka: Nízká lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ne
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: dobrá
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností
Slabá stránka: Absence napojení na železnici
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (Vrbice u Roudnice nad Labem 100% obyvatel; Vetlá 100% obyvatel;
Mastířovice 100% obyvatel)
Kanalizace: ano (Vrbice 52% obyvatel)
ne (Vetlá, Mastířovice)
Plynovod: ano (Vrbice, Vetlá)
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Plynofikace části obce
Slabá stránka: Absence kanalizace ve dvou částech obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 422
Počet obyvatel (SLDB 2001): 421, změna k roku 1991: pokles 0,2%
Počet obyvatel (2002): 422
Počet obyvatel (2003): 444
Počet obyvatel (2004): 443
Počet obyvatel (2005): 446
Počet obyvatel (2006): 449
Počet obyvatel (2007): 478
Počet obyvatel (2008): 505
Počet obyvatel (2009): 518, změna k roku 1991: nárůst 22,7%, změna k roku 2001: nárůst 23,0%,
k roku 2008: nárůst 2,6%
Počet obyvatel (2010): 515
Počet obyvatel (SLDB 2011): 461, změna k roku 1991: nárůst 9,2%, změna k roku 2001: nárůst
9,5 %, změna k roku 2010: pokles 10,5%
Počet obyvatel (2011): 515
Počet obyvatel (2012): 529
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Počet obyvatel (2013): 517
Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 74, tj. 17,2%
Děti do věku 14 let (2009): 101, tj. 19,5%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 2,3%
Děti do věku 14 let (2010): 103, tj. 20%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 85, tj. 18,4%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 1,2%
Děti do věku 14 let (2011): 104, tj. 20,2%
Děti do věku 14 let (2012): 116, tj. 21,9%
Děti do věku 14 let (2013): 112, tj. 21,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 75, tj. 17,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 64, tj. 12,4%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 5,0%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 60, tj. 11,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 57, tj. 12,4%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles
5%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 61, tj. 11,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 62, tj. 11,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 64, tj. 12,4%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,57
Silná stránka: Dobrá věková struktura obyvatelstva
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 125
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 133
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 126
Neobydlené domy: 60
z toho sloužící rekreaci: 45
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 155
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 144
Neobydlené domy: 55
z toho sloužící rekreaci: 24
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 151
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 152
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 133
Neobydlené byty: 62
z toho sloužící rekreaci: 45
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 174
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 152
Neobydlené byty: 69
z toho sloužící rekreaci: 20
Počet bytů celkem (2009): 230
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 16
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 9
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 2,1
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 15
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 243
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 19
Silná stránka: Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
Vybavenost:
Mateřská škola:
ano (Vrbice)
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 2,1837 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,00 ha
Plochy pro sport: 1,0162 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)
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Silná stránka: Existence mateřské školy ve Vrbici
Slabá stránka: Velké množství nevyužívaných objektů a objektů v havarijním stavu
(Mastířovice)
Hrozba: Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Schválený územní plán: ano
ÚP vydaný, ÚS má schválenou možnost využití, změny č. 1-3 vydány
Silná stránka: Vydaný územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 5
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 10
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 15
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 2,4 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 10,9849 ha, z toho přestavba 1,5822 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 45
Intenzita individuální rekreace: 0,27
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 24
Intenzita individuální rekreace: 0,14
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ano
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 5
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

Vrbice:

Vetlá:

•
•
•
•
•

Kaple sv.Floriána z r.1802
Budova čp.47 s pseudorenezančním průčelím, dnes OÚ
Dřevěné domy z 18. a 19. stol. se zděnými podstávkami, mají srubové či hrázděné patro
Stará německá škola postavená v roce 1877
Hromadný hrob z 13.stol. (pomník ukraden)

•
•

Kostel sv.Jakuba Většího z 12.stol.; zbytky románské věže; přestavěn do gotické podoby ve 14.stol.
Fara ze 14.stol. přestavěná za působení faráře a národního buditele P.Josefa Hochmanna v roce
1868, dnes restaurace, obchod a společenský sál
Budova bývalé české školy z roku 1882, přestavěna, ztratila na zajímavosti
Sovice (278 m) - raně středověké hradiště z 9.a 10. stol., osídlení v době bronzové, osídlení Kelty;
vinařství Lobkowicz (Sylvánské zelené); vyhlídkový bod

•
•

Mastířovice:
•
Kaple sv.Jana a sv.Pavla z roku 1767
•
Fotovoltaická elektrárna (negativní)
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
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10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 16,1 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 21,7 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 11,40 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 20,9 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 3,7 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 5,4 %
Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 13,2217 ha (zemědělská výroba)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Hrozba: Omezení pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných
ploch pro výrobu
Hrozba: Fotovoltaika - možná změna na jinou výrobní plochu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: nezasíťovaný 150 Kč/m2,
zasíťovaný 250 Kč/m2
Průměrná cena zemědělského pozemku:
Vrbice u Roudnice nad Labem - 6,62 Kč/m2
Mastířovice - 5,27 Kč/m2
Vetlá - 5,00 Kč/m2

Výpis silných stránek
Existence vodních zdrojů (jímací území Obrtka - Úštěcký potok)
CHOPAV Severočeská křída
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (orná půda, chmelnice, vinice, sady)
Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Plynofikace části obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Dobrá věková struktura obyvatelstva
Intenzita bytové výstavby na dobré úrovni
Existence mateřské školy ve Vrbici
Vydaný územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Výpis slabých stránek
Výskyt sesuvných území
Oblast lokálních povodní
Zranitelná oblast
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci velkého zdroje znečišťování ovzduší
Vysoké procento zornění - území nadprůměrně využívané
Nízká lesnatost území
Absence napojení na železnici
Absence kanalizace ve dvou částech obce
Velké množství nevyužívaných objektů a objektů v havarijním stavu (Mastířovice)
Výpis příležitostí
Budování protipovodňových a protierozních opatření
Výpis hrozeb
Riziko povodní z přívalových dešťů
Výskyt starých ekologických zátěží
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF

Městský úřad Roudnice nad Labem
31.12.2014

179/197

Územně analytické podklady pro ORP Roudnice nad Labem - 2014

Pasporty obcí

Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Omezení pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných ploch pro
Fotovoltaika - možná změna na jinou výrobní plochu

výrobu

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 41% (6+1/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 43% (7+3/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: průměrné (počet bodů: 0)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 20% (5+0/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 62% (4+4/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: velmi špatný (počet bodů: -2)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 32% (6+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 29% (3+2/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: dobrá (počet bodů: 1)

Rozbor udržitelného rozvoje území obce

Záluží

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Záluží
Počet částí obce: 2 (Kozlovice, Záluží)
Počet katastrálních území: 1 (Záluží u Roudnice nad Labem)
Výměra obce: 420,1173 ha
Počet obyvatel (2013): 161
Hustota obyvatel: 38 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ano
Račice-Předonín 1 a 2
nerost: psamity, štěrk
surovina: štěrkopísky
Výskyt dobývacích prostorů: ano
DP Dobříň (jezera-odkaliště)
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
Silná stránka: Výskyt ložisek nerostných surovin
Hrozba: Zátěž životního prostředí dobýváním nerostných surovin, podcenění
problematiky rekultivace může vyústit ve vznik bezcenných ploch
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ano
Oblast zvláštní povodně: ano (VD Orlík 2, 3a, 3b)
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
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Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Slabá stránka: Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území
Hrozba: Ohrožení zastavěného území záplavami
Příležitost: Protipovodňová opatření
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
Výskyt starých ekologických zátěží: ne
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Silná stránka: Dobrá kvalita ovzduší
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ano
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních hodnot
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Oblast krajinného rázu: ano (řeka Labe a okolí)
Místo krajinného rázu: ano (lesy kolem Předonína)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ne
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra: 420,1173 ha
Zemědělská půda celkem: 161,3273 ha, což je 38,4 % z celkové výměry obce
Orná půda: 137,5862 ha, což je 85,28 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 11,9180 ha, což je 7,39 % z celkové výměry zemědělské půdy
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Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 7,4839 ha, což je 4,64 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 1,7289 ha, což je 1,07 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 2,6103 ha, což je 1,62 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 110,7360 ha, což je 26,36 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 47,4043 ha, což je 11,28 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 5,2732 ha, což je 1,26 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 95,3765 ha, což je 22,7 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 1,10 - území intenzivně využívané
Investice v půdě: ne
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ne
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (orná půda, chmelnice, sady)
Silná stránka: Vyšší lesnatost území
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ano
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Vodní doprava: ano (nakládka štěrkopísku na lodě v osadě Kozlovice)
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, železnice)
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Silná stránka: Existence mezinárodní dopravní cesty Labe
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (44% obyvatel)
Kanalizace: ano (Záluží 46% obyvatel; Kozlovice bez kanalizace)
Plynovod: ne
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Slabá stránka: Absence plynofikace
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 90
Počet obyvatel (SLDB 2001): 85, změna k roku 1991: pokles 5,6%
Počet obyvatel (2002): 86
Počet obyvatel (2003): 91
Počet obyvatel (2004): 95
Počet obyvatel (2005): 95
Počet obyvatel (2006): 100
Počet obyvatel (2007): 110
Počet obyvatel (2008): 126
Počet obyvatel (2009): 139, změna k roku 1991: nárůst 54,4%, změna k roku 2001: nárůst 63,5%,
změna k roku 2008: nárůst 10,3%
Počet obyvatel (2010): 145
Počet obyvatel (SLDB 2011): 152, změna k roku 1991: nárůst 68,9%, změna k roku 2001: nárůst
78,8%, změna k roku 2010: nárůst 4,8%
Počet obyvatel (2011): 156
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Počet obyvatel (2012): 147
Počet obyvatel (2013): 161
Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 13, tj. 14,7%
Děti do věku 14 let (2009): 27, tj. 19,4%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 4,7%
Děti do věku 14 let (2010): 30, tj. 20,7%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 33, tj. 21,7%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 7%
Děti do věku 14 let (2011): 29, tj. 18,6%
Děti do věku 14 let (2012): 23, tj. 15,6%
Děti do věku 14 let (2013): 28, tj. 17,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 31, tj. 35,0%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 20, tj. 14,4%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 20,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 22, tj. 15,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 22, tj. 14,5%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles
20,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 23, tj. 14,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 19, tj. 12,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 18, tj. 11,2%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,64
Silná stránka: Dobrá věková struktura obyvatelstva
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 39
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 35
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 35
Neobydlené domy: 25
z toho sloužící rekreaci: 23
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 57
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 57
Neobydlené domy: 19
z toho sloužící rekreaci: 5
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 39
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 35
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 35
Neobydlené byty: 25
z toho sloužící rekreaci: 23
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 62
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 62
Neobydlené byty: 22
z toho sloužící rekreaci: 6
Počet bytů celkem (2009): 76
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 16
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 13
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 14,6
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 18
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 84
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 19
Silná stránka: Vysoká intenzita bytové výstavby
Vybavenost:
Mateřská škola: ne
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 0,0660 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,1815 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)
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Hrozba: Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské školy
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Schválený územní plán: ano
ÚPN SÚ schválený, schválena změna č.3; pořízena změna č. 6 a 7;
nový ÚP má schválené zadání
Silná stránka: Schválený územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 5
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 10
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 15
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 2,4 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 5,7828 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 29 (10 chalup, 19 zahrádkářských chat)
Intenzita individuální rekreace: 0,57
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 14 (5 chalup, 19 zahrádkářských chat)
Intenzita individuální rekreace: 0,23
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Příležitost: Vysoký potenciál individuální rekreace
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ne
Historicky významná stavba nebo soubor: ne
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 2
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•
•

Náves kolem obecního úřadu v Záluží
Brána statku čp.4 (tzv.Ryndův statek) z roku 1804
Sušárna chmele - stavební dominanta

10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 21,6 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 16,2 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 16,19 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 2,7 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 6,6 %
Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Plochy výroby a skladování:
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Plochy výroby a skladování celkem: 1,1952 ha (zemědělská výroba)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,0792 ha (výroba a služby, technická
vybavenost)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: nezasíťovaný 200-250 Kč/m2
zasíťovaný 400 Kč/m2
Průměrná cena zemědělského pozemku: 3,54 Kč/m2
Výpis silných stránek
Výskyt ložisek nerostných surovin
CHOPAV Severočeská křída
Dobrá kvalita ovzduší
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu (orná půda, chmelnice, sady)
Vyšší lesnatost území
Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, železnice)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence mezinárodní dopravní cesty Labe
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Dobrá věková struktura obyvatelstva
Vysoká intenzita bytové výstavby
Schválený územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Výpis slabých stránek
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území
Zranitelná oblast
Absence plynofikace
Výpis příležitostí
Protipovodňová opatření
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních hodnot
Vysoký potenciál individuální rekreace
Výpis hrozeb
Zátěž životního prostředí dobýváním nerostných surovin, podcenění problematiky rekultivace může vyústit
ve vznik bezcenných ploch
Ohrožení zastavěného území záplavami
Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské školy
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro
bydlení
Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 53% (8+1/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 22% (3+2/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 40% (8+2/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 31% (3+1/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: dobrý (počet bodů: 1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 37% (6+1/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 21% (0+3/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: velmi dobrá (počet bodů: 2)
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Žabovřesky nad Ohří

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Žabovřesky nad Ohří
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 478,7990 ha
Počet obyvatel (2013): 247
Hustota obyvatel: 52 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ano
Radovesice
nerost: jílovitý vápenec, slínovec, vápenec
surovina: vápenec
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
Silná stránka: Výskyt ložisek nerostných surovin
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ano
Oblast zvláštní povodně: ano (VD Nechranice)
Slabá stránka: Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území
Hrozba: Ohrožení zastavěného území záplavami
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ne
Zranitelná oblast: ano
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ano
ZEPOS a.s. farma Žabovřesky
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano
silnice II/246
Výskyt starých ekologických zátěží: ano
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění
Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy
zastavěným územím
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží
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4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ano
CZ 0423510 Ohře
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ne
Silná stránka: Přítomnost přírodních hodnot v území
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodních hodnot
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Přírodní park: ano
přírodní park Dolní Poohří
Oblast krajinného rázu: ano (přírodní park Dolní Poohří)
Místo krajinného rázu: ano (Budyňsko)
Silná stránka: Kvalitní přírodní prostředí dané přítomností přírodního parku
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodního parku
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra: 478,7990 ha
Zemědělská půda celkem: 416,1531 ha, což je 86,92 % z celkové výměry obce
Orná půda: 381,7009 ha, což je 91,72 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 21,0956 ha, což je 5,07 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 4,5815 ha, což je 1,10 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 6,6175 ha, což je 1,59 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 2,1576 ha, což je 0,52 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 18,0876 ha, což je 3,78 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 9,4123 ha, což je 1,97 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 7,4167 ha, což je 1,55 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 27,7293 ha, což je 5,79 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,10 - území s maximálním narušením přírodních struktur
Investice v půdě: ne
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením
struktur
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Slabá stránka: Nižší lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ne
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ano (trať zrušena)
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: dobrá
Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, silnice II. třídy)
Silná stránka: Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností
Příležitost: Řešení obnovy železnice
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (72 % obyvatel)
Kanalizace: ne
Plynovod: ne
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Slabá stránka: Absence kanalizace
Slabá stránka: Absence plynofikace obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 207
Počet obyvatel (SLDB 2001): 214, změna k roku 1991: nárůst 3,4%
Počet obyvatel (2002): 211
Počet obyvatel (2003): 220
Počet obyvatel (2004): 210
Počet obyvatel (2005): 211
Počet obyvatel (2006): 210
Počet obyvatel (2007): 216
Počet obyvatel (2008): 229
Počet obyvatel (2009): 232, změna k roku 1991: nárůst 12,1%, změna k roku 2001: nárůst 8,4%,
změna k roku 2008: nárůst 1,3%
Počet obyvatel (2010): 239
Počet obyvatel (SLDB 2011): 219, změna k roku 1991: nárůst 5,8%, změna k roku 2001: nárůst
2,3%, změna k roku 2010: pokles 8,4%
Počet obyvatel (2011): 251
Počet obyvatel (2012): 248
Počet obyvatel (2013): 247
Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 40, tj. 18,9%
Děti do věku 14 let (2009): 34, tj. 14,7%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 4,2%
Děti do věku 14 let (2010): 34, tj. 14,2%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 30, tj. 13,7%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 5,2%
Děti do věku 14 let (2011): 40, tj. 15,9%
Děti do věku 14 let (2012): 40, tj. 16,1%
Děti do věku 14 let (2013): 43, tj. 17,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 38, tj. 17,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 26, tj. 11,2%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 6,7%
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Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 25, tj. 10,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 26, tj. 11,9%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles
6%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 31, tj. 12,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 34, tj. 13,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 36, tj. 14,6%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,84
Silná stránka: Dobrá věková struktura obyvatelstva
Hrozba: Vysoký relativní úbytek dětí
8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 60
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 66
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 65
Neobydlené domy: 39
z toho sloužící rekreaci: 30
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 72
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 70
Neobydlené domy: 36
z toho sloužící rekreaci: 17
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 69
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 72
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 66
Neobydlené byty: 40
z toho sloužící rekreaci: 30
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 78
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 72
Neobydlené byty: 39
z toho sloužící rekreaci: 16
Počet bytů celkem (2009): 116
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 4
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 0
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 2,1
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 1
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 117
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 1
Hrozba: Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Vybavenost:
Mateřská škola ne
Základní škola ne
Zdravotní středisko: ne
Plochy občanského vybavení celkem: 0,6 ha
Plochy pro sport: 0,41 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Zastavitelné plochy pro sport: 0 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Hrozba: Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské školy
Hrozba: Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Schválený územní plán: ano
ÚP vydaný
Silná stránka: Vydaný územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 2
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Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 4
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 6
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 0,96 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 5,6 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 30
Intenzita individuální rekreace: 0,39
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 17
Intenzita individuální rekreace: 0,22
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Příležitost: Vysoký potenciál individuální rekreace
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ne
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ne
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 2
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•
•

Kaple Panny Marie na hořejší návsi z 1.pol.18.stol.
Budova obecního úřadu, původně stará Žabovřeská škola, která svému účelu sloužila
1908
Areál ZD - stavební dominanta (negativní)

do roku

10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 15,2 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 10,5 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 10,34 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 26,7 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 7,6 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 6,8 %
Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 5,5 ha, z toho zemědělská výroba 5,2 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Hrozba: Omezení pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných
ploch pro výrobu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: neurčeno
Průměrná cena zemědělského pozemku: 9,41 Kč/m2
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Výpis silných stránek
Výskyt ložisek nerostných surovin
Přítomnost přírodních hodnot v území
Kvalitní přírodní prostředí dané přítomností přírodního parku
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice, silnice II. třídy)
Dobrá dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence vodovodu
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Dobrá věková struktura obyvatelstva
Vydaný územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Výpis slabých stránek
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území
Zranitelná oblast
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje znečištění
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nižší lesnatost území
Absence kanalizace
Absence plynofikace obce
Výpis příležitostí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností přírodního parku a přírodních hodnot
Řešení obnovy železnice
Vysoký potenciál individuální rekreace
Výpis hrozeb
Ohrožení zastavěného území záplavami
Výskyt starých ekologických zátěží
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Vysoký relativní úbytek dětí
Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení
Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské školy
Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Omezení pracovních příležitostí vzhledem k malému množství zastavitelných ploch pro výrobu
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 35% (6+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 48% (8+3/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: špatné (počet bodů: -1)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 36% (6+3/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 54% (4+3/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: špatný (počet bodů: -1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 37% (5+2/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 36% (0+5/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: průměrná (počet bodů: 0)
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Židovice

zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem
Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)

Název obce: Židovice
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1 (Židovice nad Labem)
Výměra obce: 356,4924 ha
Počet obyvatel (2013): 374
Hustota obyvatel: 105 obyv/km2
Typ: obec
Obec s pověřeným úřadem: Roudnice nad Labem
Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky §4, odst. 1, části 1. bodu b) vyhl. č. 500/2006 Sb.)

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - ČGS, různé zdroje dat)

Výskyt ložisek nerostů: ano
Rohatce
nerost: slínovec, vápenec
surovina: cementářské korekční sialitické suroviny, vápence jíl.
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
CHLÚ Rohatce
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
Silná stránka: Výskyt ložisek nerostných surovin
2. Vodní režim
(zdroj: Geodatabáze ÚAP, Povodí Labe, Povodí Ohře, různé zdroje dat)

Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Oblast zvláštní povodně: ano (VD Orlík 2, 3a, 3b)
Hrozba: Ohrožení zastavěného území záplavami
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zranitelná oblast: ano
Silná stránka: CHOPAV Severočeská křída
Slabá stránka: Zranitelná oblast
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat - Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, ŘSD ...)

Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
Liniový zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
Výskyt starých ekologických zátěží: ano (Aroma)
Pásmo hygienické ochrany chovu zvířat: ne
Silná stránka: Dobrá kvalita ovzduší
Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží

4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé - Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní památkový ústav ...)

Ochrana přírody:
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NATURA 2000 - evropsky významná lokalita ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Národní přírodní památka: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: ne
Památný strom: ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Oblast krajinného rázu: ano (řeka Labe a okolí)
Silná stránka: Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Městská památková rezervace: ne
Městská památková zóna: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: Český zeměměřičský a katastrální úřad, ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Zemědělská vodohospodářská správa ....)

Bilance ploch podle ČZUK:
Celková výměra: 356,4924 ha
Zemědělská půda celkem: 290,4960 ha, což je 81,49 % z celkové výměry obce
Orná půda: 267,0387 ha, což je 91,93 % z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice: 0 ha, což je 0 % z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0,7110 ha, což je 0,24 % z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 6,0275 ha, což je 2,07 % z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 2,3515 ha, což je 0,81 % z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 14,3673 ha, což je 4,95 % z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 4,9220 ha, což je 1,38 % z celkové výměry obce
Vodní plochy: 18,1150 ha, což je 5,08 % z celkové výměry obce
Zastavěné území: 8,4051 ha, což je 2,37 % z celkové výměry obce
Ostatní plochy: 34,5093 ha, což je 9,68 % z celkové výměry obce
Koeficient ekologické stability: 0,17 - území s maximálním narušením přírodních struktur
Investice v půdě: ano
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF: ano
Silná stránka: Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Slabá stránka: Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením
struktur
Slabá stránka: Nízká lesnatost území
Hrozba: Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF

přírodních

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury,ČSÚ; další zdroje)

Dopravní infrastruktura:
Blízkost dálnice: ano
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ano (Hrobce)
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
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Vodní doprava: ne
Letiště: ne
Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice)
Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Silná stránka: Existence mezinárodní dopravní cesty Labe
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (100% obyvatel)
Kanalizace: ano (83% obyvatel)
Plynovod: ano
Teplovod nebo horkovod: ne
Sběrný dvůr tříděného odpadu: ne
Silná stránka: Existence vodovodu
Silná stránka: Existence kanalizace
Silná stránka: Plynofikace obce
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (SLDB 1991): 276
Počet obyvatel (SLDB 2001): 296, změna k roku 1991: nárůst 7,2%
Počet obyvatel (2002): 290
Počet obyvatel (2003): 289
Počet obyvatel (2004): 307
Počet obyvatel (2005): 317
Počet obyvatel (2006): 323
Počet obyvatel (2007): 348
Počet obyvatel (2008): 343
Počet obyvatel (2009): 353, změna k roku 1991: nárůst 27,9%, změna k roku 2001: nárůst 19,3%,
změna k roku 2008: nárůst 2,9%
Počet obyvatel (2010): 360
Počet obyvatel (SLDB 2011): 365, změna k roku 1991: nárůst 32,2%, změna k roku 2001: nárůst
23,3%, změna k roku 2010: nárůst 1,4%
Počet obyvatel (2011): 365
Počet obyvatel (2012): 362
Počet obyvatel (2013): 374
Silná stránka: Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 41, tj. 13,7%
Děti do věku 14 let (2009): 62, tj. 17,6%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 3,9%
Děti do věku 14 let (2010): 59, tj. 16,4%
Děti do věku 14 let (SLDB 2011): 62, tj. 17%; změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 3,3%
Děti do věku 14 let (2011): 63, tj. 17,3%
Děti do věku 14 let (2012): 63, tj. 17,4%
Děti do věku 14 let (2013): 68, tj. 18,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 64, tj. 21,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (2009): 50, tj. 14,1%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles 7,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (2010): 46, tj. 12,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2011): 46, tj. 12,6%; změna relativního počtu k roku 2001: pokles
8,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (2011): 51, tj. 14%
Senioři ve věku 65 let a starší (2012): 57, tj. 15,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 60, tj. 16,0%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let (2013): 0,88
Silná stránka: Dobrá věková struktura obyvatelstva
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8. Bydlení a občanská vybavenost
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Domovní a bytový fond:
Počet trvale obydlených domů (SLDB 1991): 82
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2001): 90
z toho počet rodinných domů (SLDB 2001): 83
Neobydlené domy: 26
z toho sloužící rekreaci: 19
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 105
z toho počet rodinných domů (SLDB 2011): 101
Neobydlené domy: 22
z toho sloužící rekreaci: 16

Počet trvale obydlených bytů (SLDB 1991): 113
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2001): 120
z toho v rodinných domech (SLDB 2001): 90
Neobydlené byty: 32
z toho sloužící rekreaci: 19
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 133
z toho v rodinných domech (SLDB 2011): 108
Neobydlené byty: 30
z toho sloužící rekreaci: 16
Počet bytů celkem (2009): 158
Nové byty postavené v letech 2001 - 2009: 6
Dokončené byty v letech 2006 - 2008: 4
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 1,7
Dokončené byty v letech 2006 - 2011: 17
Počet bytů celkem (SLDB 2011): 163
Dokončené byty v letech 2006 - 2013: 19
Silná stránka: Vysoká intenzita bytové výstavby
Vybavenost:
Mateřská škola ne
Základní škola ne
Zdravotní středisko: ne
Hrozba: Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské školy
Plochy občanského vybavení celkem: 1,6170 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: 0,2310 ha
Plochy pro sport: 1,3925 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Hrozba: Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Rozvoj bydlení (odborný odhad zhotovitele):
Schválený územní plán: ano
ÚPO schválený, změna č.1 vydaná
Pořizuje se nový ÚP, který má schválené zadání
Silná stránka: Schválený územní plán
Odpad bytů do roku 2020: 3
Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2020: 6
Potřeba nových bytů celkem do roku 2020: 9
Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch: 1,44 ha
Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: 19,3607 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných
ploch pro bydlení
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9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, Český statistický úřad, obecní a městské úřady - dotazník)

Ubytovací kapacity:
Počet rekreačních objektů: 19
Intenzita individuální rekreace: 0,15
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Zastavitelné plochy pro rekreaci: 0,00 ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí)

Počet rekreačních objektů: 16
Intenzita individuální rekreace: 0,12
(Poměr počtu rekreačních objektů a počtu trvale obydlených bytů)

Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ne
Historicky významná stavba nebo soubor: ne
Významná stavební dominanta: ne
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ano
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 3
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)

•
•
•

•
•
•

Historická náves na parcele č.687/1
Kaplička na návsi z roku 1864
Boží muka u autobusové zastávky - podle pověsti jsou v těchto místech pochováni Švédští vojáci z
30.ti leté války
Pamětní deska padlých z 1. světové války na průčelí obecního úřadu čp.78 (bývalý obecní dům)
Kopec Bulf - nejvyšší kopec severně od obce na parcele č. 197/2
Pštrosí farma Studánka

Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad, územní plány obcí)

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 30.4.2010: 12,0 %
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011: 11,4 %
Míra nezaměstnanosti k 31.3.2014: 10,74 %
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2001): 11,4 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2001): 3,5 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 5,8 %
Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Plochy výroby a skladování:
Plochy výroby a skladování celkem: 11,3706 ha z toho zemědělská výroba 2,1375 ha, výroba a sklady 9,2331
ha
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: 2,1792 ha (výroba, sklady, služby)
(Stanoveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele a dotazníků)

Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Hodnotové vztahy v území:
Průměrná cena pozemku pro bytovou výstavbu: 800 Kč/m2 - zasíťované
Průměrná cena zemědělského pozemku: 8,08 Kč/m2
Příležitost: Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
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Výpis silných stránek
CHOPAV Severočeská křída
Výskyt ložisek nerostných surovin
Dobrá kvalita ovzduší
Území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu (část území)
Příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu
Kvalitní dopravní napojení (blízkost dálnice)
Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností
Existence mezinárodní dopravní cesty Labe
Existence vodovodu
Existence kanalizace
Plynofikace obce
Dlouhodobý růst počtu obyvatel
Dobrá věková struktura obyvatelstva
Vysoká intenzita bytové výstavby
Schválený územní plán
Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Výpis slabých stránek
Zranitelná oblast
Vysoké procento zornění - území s maximálním narušením přírodních struktur
Nízká lesnatost území
Výpis příležitostí
Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností kulturních a historických hodnot
Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků
Výpis hrozeb
Ohrožení zastavěného území záplavami
Výskyt starých ekologických zátěží
Zastavitelné plochy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Nižší atraktivnost obce pro mladé rodiny vzhledem k absenci mateřské školy
Omezení kvality bydlení vzhledem k malému rozvoji občanské vybavenosti
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení
Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké nezaměstnanosti
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 47% (8+0/17)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 26% (3+3/23)
Dílčí hodnocení životního prostředí: velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 48% (10+2/25)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 23% (1+2/13)
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: velmi dobrý (počet bodů: 2)
Soudržnost společenství obyvatel území
Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/ možné): 32% (6+0/19)
Míra negativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/ možné): 29% (0+4/14)
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: dobrá (počet bodů: 1)
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