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Dolní Podluží 

Vysvětlivky: 

1 – Horninové prostředí a geologie 

2 – Vodní režim 

3 – Hygiena životního prostředí 

4 – Ochrana přírody a krajiny 

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí 

lesa 

6 – Veřejná technická infrastruktura 

7 – Veřejná dopravní infrastruktura 

8 – Socio-demografické podmínky 

9 – Bydlení 

10 – Rekreace 

11 – Regionální ekonomika 

12 – Trh práce 

13 – Daňová výtěžnost 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Výskyt poddolovaných území 
Výskyt starých důlních děl 
Absence ložisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Výskyt vodních zdrojů pitné vody 

Slabé stránky Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky 
Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro 
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu 

Slabé stránky Výskyt starých ekologických zátěží 

Příležitosti  

Hrozby Důsledky odkládání rekultivace ekologických zátěží 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 

CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory 
NATURA 2000 - Evropsky významná lokalita, Ptačí oblast 
Vymezeny prvky ÚSES (nadregionální biokoridor, regionální 
biocentrum) 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Vysoká míra zalesnění 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 

Zavedena veřejná vodovodní síť 
Plynofikace obce 
Poloha na silnicích I. a II. třídy 
Přímé napojení na železniční síť 

Slabé stránky Nedostatečná kanalizační síť 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Poměrně nízký index stáří 
Existence zařízení zdravotních služeb 

Slabé stránky 
Záporné migrační saldo 
Absence zařízení sociálních služeb 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí a malých měst 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Nízký rozvoj bytové výstavby 
Vysoký podíl domů postavených před rokem 1920 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 

Poměrně vysoký počet objektů individuální rekreace 
Hornická naučná stezka Údolí Milířky 
Vedení turistických a cykloturistických tras na území obce 
Atraktivita přírody a krajiny 

Slabé stránky Absence hromadných ubytovacích zařízení 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky 
Nárůst počtu obsazených pracovních míst mezi lety 2007 - 
2010 

Slabé stránky 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti v rámci kraje 
Nadprůměrná míra dlouhodobé nezaměstnanosti v rámci kraje 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Poddolovaná území 

► Záplavové území 

► Chráněné krajinné oblasti 

► NATURA 2000 

► Prvky ÚSES 

► Vysokotlaký plynovod 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Střet, závada, problém Poznámka 

Záplavové území s periodicitou 100 let zasahuje do 

zastavěného území 
Možným řešením jsou protipovodňová opatření. 

Silnice I. třídy prochází zastavěným územím 
Možným řešením je např. realizace obchvatu, přeložky, 

protihlukových opatření. 

Silnice II. třídy prochází zastavěným územím 
Možným řešením je např. realizace obchvatu, přeložky, 

protihlukových opatření. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu (řešitelné v ZÚR) 
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Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_K_ Nedostatečná kanalizace 
Možným řešením je vytvoření územních 

podmínek pro dobudování kanalizačních sítí. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu (řešitelné v ZÚR) 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 
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Horní Podluží 

 Vysvětlivky: 

1 – Horninové prostředí a geologie 

2 – Vodní režim 

3 – Hygiena životního prostředí 

4 – Ochrana přírody a krajiny 

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí 

lesa 

6 – Veřejná technická infrastruktura 

7 – Veřejná dopravní infrastruktura 

8 – Socio-demografické podmínky 

9 – Bydlení 

10 – Rekreace 

11 – Regionální ekonomika 

12 – Trh práce 

13 – Daňová výtěžnost 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Výskyt poddolovaných území 
Absence ložisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Výskyt vodních zdrojů pitné vody 

Slabé stránky Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky 
Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro 
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu 

Slabé stránky Výskyt starých ekologických zátěží 

Příležitosti  

Hrozby Důsledky odkládání rekultivace ekologických zátěží 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 

CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory 
NATURA 2000 - Ptačí oblast 
Přírodní rezervace 
Vymezen prvek ÚSES (regionální biocentrum) 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Nejvyšší podíl orné půdy v rámci SO ORP 

Slabé stránky Nízká míra zalesnění 

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 

Zavedena veřejná vodovodní síť 
Plynofikace obce 
Poloha na silnici II. třídy 
Přímé napojení na železniční síť 

Slabé stránky Nedostatečná kanalizační síť 

Příležitosti  

Hrozby  

Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Poměrně nízký index stáří 

Slabé stránky Absence zařízení sociálních a zdravotních služeb 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí a malých měst 
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Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky Mírný rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky Vysoký podíl domů postavených před rokem 1920 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 

Agroturistika 
Větrný mlýn Světlík 
Vedení cykloturistických tras na území obce 
Existence hromadných ubytovacích zařízení 
Atraktivita přírody a krajiny 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky 

Nadprůměrná míra podnikatelské aktivity v rámci kraje 
Podprůměrná míra dlouhodobé nezaměstnanosti v rámci kraje 
Poměrně výrazný nárůst počtu obsazených pracovních míst 
v obci 
Významný zaměstnavatel 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby Působení ekonomické krize 

Významné limity na území obce 

► Poddolovaná území  

► Záplavové území  

► Chráněné krajinné oblasti  

► NATURA 2000 

► Přírodní rezervace 

► Prvek ÚSES 

► Vysokotlaký plynovod 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Střet, závada, problém Poznámka 

Záměr silnice prochází ochranným pásmem 

vodního zdroje 
 

Silnice II. třídy prochází zastavěným územím 
Možným řešením je např. realizace obchvatu, přeložky, 

protihlukových opatření. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu (řešitelné v ZÚR) 

Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_K_ Nedostatečná kanalizace 
Možným řešením je vytvoření územních 

podmínek pro dobudování kanalizačních sítí. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu (řešitelné v ZÚR) 
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Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny.  



 

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.  

- 10 - 

PROCESPROCES

►  

Chřibská 

Vysvětlivky: 

1 – Horninové prostředí a geologie 

2 – Vodní režim 

3 – Hygiena životního prostředí 

4 – Ochrana přírody a krajiny 

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí 

lesa 

6 – Veřejná technická infrastruktura 

7 – Veřejná dopravní infrastruktura 

8 – Socio-demografické podmínky 

9 – Bydlení 

10 – Rekreace 

11 – Regionální ekonomika 

12 – Trh práce 

13 – Daňová výtěžnost 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Absence poddolovaných území 

Slabé stránky Absence ložisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Výskyt vodních zdrojů pitné vody 

Slabé stránky Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky 
Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro 
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu 

Slabé stránky Výskyt starých ekologických zátěží 

Příležitosti  

Hrozby Důsledky odkládání rekultivace ekologických zátěží 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 

NP České Švýcarsko 
CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory 
NATURA 2000 - Evropsky významné lokality, Ptačí oblast 
Přírodní rezervace 
Přírodní památka 
Vymezeny prvky ÚSES (nadregionální biokoridor, 
nadregionální biocentrum, regionální biocentrum) 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Poměrně vysoká míra zalesnění 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 

Zavedena veřejná vodovodní síť 
Plynofikace obce 
Poloha na silnici II. třídy 
Přímé napojení na železniční síť 

Slabé stránky 
Nedostatečná kanalizační síť 
Absence ČOV 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Poměrně nízký index stáří 
Existence zařízení zdravotních služeb 

Slabé stránky Absence zařízení sociálních služeb 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí a malých měst 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky Mírný rozvoj výstavby bytových domů 

Slabé stránky Stagnace rozvoje výstavby rodinných domů 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 

Poměrně vysoký počet objektů individuální rekreace 
Vedení turistických a cykloturistických tras na území obce 
Existence hromadných ubytovacích zařízení 
Atraktivita přírody a krajiny 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Významný zaměstnavatel 

Slabé stránky 
Vysoká míra nezaměstnanosti 
Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti 
Nízká daňová výtěžnost na obyvatele 

Příležitosti Další růst míry dlouhodobé nezaměstnanosti 

Hrozby Působení ekonomické krize 

Významné limity na území obce 

► Záplavové území  

► Národní park 

► Chráněné krajinné oblasti  

► NATURA 2000 

► Přírodní rezervace  

► Přírodní památka 

► Prvky ÚSES 

► Vysokotlaký plynovod 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Střet, závada, problém Poznámka 

Záplavové území s periodicitou 100 let zasahuje do 

zastavěného území 
Možným řešením jsou protipovodňová opatření. 

Silnice II. třídy prochází zastavěným územím 
Možným řešením je např. realizace obchvatu, přeložky, 

protihlukových opatření. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu (řešitelné v ZÚR) 
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Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_K_ Nedostatečná kanalizace 
Možným řešením je vytvoření územních 

podmínek pro dobudování kanalizačních sítí. 

_Č_ Absence ČOV 

Možným řešením je vytvoření územních 

podmínek pro vybudování ČOV nebo napojení 

na ČOV v jiné obci. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu (řešitelné v ZÚR) 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_N_ Vysoká míra nezaměstnanosti 

Možným řešením je vymezení nových ploch pro 

rozvoj podnikání a vytvoření podmínek pro jejich 

zasíťování. 

_Dn_ Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

Možným řešením je vymezení nových ploch pro 

rozvoj podnikání a vytvoření podmínek pro jejich 

zasíťování. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu (řešitelné v ZÚR) 
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Jiřetín pod Jedlovou 

Vysvětlivky: 

1 – Horninové prostředí a geologie 

2 – Vodní režim 

3 – Hygiena životního prostředí 

4 – Ochrana přírody a krajiny 

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí 

lesa 

6 – Veřejná technická infrastruktura 

7 – Veřejná dopravní infrastruktura 

8 – Socio-demografické podmínky 

9 – Bydlení 

10 – Rekreace 

11 – Regionální ekonomika 

12 – Trh práce 

13 – Daňová výtěžnost 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Výskyt poddolovaných území 
Absence ložisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Výskyt vodních zdrojů pitné vody 

Slabé stránky Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky 
Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro 
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu 

Slabé stránky Výskyt starých ekologických zátěží 

Příležitosti  

Hrozby Důsledky odkládání rekultivace ekologických zátěží 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 

CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory 
NATURA 2000 - Evropsky významná lokalita 
Vymezeny prvky ÚSES (nadregionální biokoridor, regionální 
biocentrum) 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Vysoká míra zalesnění 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 

Zavedena veřejná vodovodní síť 
Existence soustavné kanalizační sítě 
Plynofikace obce 
Poloha na silnicích I. a II. třídy 
Přímé napojení na železniční síť 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Nárůst počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2010 
Kladné migrační saldo 
Existence zařízení sociálních a zdravotních služeb 

Slabé stránky  

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí a malých měst 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky Mírný rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky Vysoký podíl domů postavených před rokem 1920 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 

Zřícenina hradu Tolštejn 
Městská památková zóna 
Křížová cesta 
Štola Jan Evangelista – zpřístupněný pozůstatek po těžbě 
stříbra 
Rozhledna na Jedlové 
Poměrně vysoký podíl objektů individuální rekreace 
Vedení turistických a cykloturistických tras na území obce 
Existence hromadných ubytovacích zařízení 
Atraktivita přírody a krajiny 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Nadprůměrná daňová výtěžnost na obyvatele v rámci kraje 

Slabé stránky 
Vysoká míra nezaměstnanosti 
Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti 
Nízká míra podnikatelské aktivity 

Příležitosti Další růst míry dlouhodobé nezaměstnanosti 

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Poddolovaná území  

► Záplavové území  

► Chráněné krajinné oblasti  

► NATURA 2000 

► Prvky ÚSES 

► Vysokotlaký plynovod 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Střet, závada, problém Poznámka 

Silnice II. třídy prochází zastavěným 

územím 

Možným řešením je např. realizace obchvatu, přeložky, protihlukových 

opatření. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu (řešitelné v ZÚR) 
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Dopravní a technická infrastruktura: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_N_ Vysoká míra nezaměstnanosti 

Možným řešením je vymezení nových ploch pro 

rozvoj podnikání a vytvoření podmínek pro jejich 

zasíťování. 

_Dn_ Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

Možným řešením je vymezení nových ploch pro 

rozvoj podnikání a vytvoření podmínek pro jejich 

zasíťování. 

_A_ Nízká míra podnikatelské aktivity 

Možným řešením je vymezení nových ploch pro 

rozvoj podnikání a vytvoření podmínek pro jejich 

zasíťování. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu (řešitelné v ZÚR) 
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Rybniště 

Vysvětlivky: 

1 – Horninové prostředí a geologie 

2 – Vodní režim 

3 – Hygiena životního prostředí 

4 – Ochrana přírody a krajiny 

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí 

lesa 

6 – Veřejná technická infrastruktura 

7 – Veřejná dopravní infrastruktura 

8 – Socio-demografické podmínky 

9 – Bydlení 

10 – Rekreace 

11 – Regionální ekonomika 

12 – Trh práce 

13 – Daňová výtěžnost 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Výskyt poddolovaných území 
Absence ložisek nerostných surovin 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Výskyt vodních zdrojů pitné vody (mj. Chřibská přehrada) 

Slabé stránky Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky 
Kvalita ovzduší není zhoršená vzhledem k imisním limitům pro 
ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu 

Slabé stránky Výskyt starých ekologických zátěží 

Příležitosti  

Hrozby Důsledky odkládání rekultivace ekologických zátěží 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 

CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory 
NATURA 2000 - Evropsky významné lokality, Ptačí oblast 
Přírodní rezervace 
Vymezeny prvky ÚSES (nadregionální biokoridor, regionální 
biokoridor, regionální biocentrum) 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Vysoká míra zalesnění 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 
Zavedena veřejná vodovodní síť 
Poloha na silnici II. třídy 
Přímé napojení na železniční síť 

Slabé stránky 
Absence kanalizační sítě a ČOV 
Absence plynofikace 

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky Kladný přirozený přírůstek 

Slabé stránky 
Záporné migrační saldo 
Absence zařízení sociálních a zdravotních služeb 

Příležitosti 
Zájem dobře situovaných mladých rodin o stěhování do 
venkovských obcí a malých měst 

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky Mírný rozvoj bytové výstavby 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Vedení turistických a cykloturistických tras na území obce 
Existence hromadných ubytovacích zařízení 
Atraktivita přírody a krajiny 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti v rámci kraje  
Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

Příležitosti  

Hrozby  

Významné limity na území obce 

► Poddolovaná území  

► Záplavové území  

► Chráněné krajinné oblasti  

► NATURA 2000 

► Přírodní rezervace 

► Prvky ÚSES 

► Vysokotlaký plynovod 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Střet, závada, problém Poznámka 

Záplavové území s periodicitou 100 let zasahuje do 

zastavěného území 
Možným řešením jsou protipovodňová opatření. 

Silnice II. třídy prochází zastavěným územím 
Možným řešením je např. realizace obchvatu, přeložky, 

protihlukových opatření. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu (řešitelné v ZÚR) 
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Dopravní a technická infrastruktura: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_K_ Nedostatečná kanalizace 
Možným řešením je vytvoření územních 

podmínek pro dobudování kanalizačních sítí. 

_Č_ Absence ČOV 

Možným řešením je vytvoření územních 

podmínek pro vybudování ČOV nebo napojení 

na ČOV v jiné obci. 

_P_ Absence plynofikace 
Možným řešením je vytvoření územních 

podmínek pro plynofikaci obce. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu (řešitelné v ZÚR) 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_Dn_ Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

Možným řešením je vymezení nových ploch pro 

rozvoj podnikání a vytvoření podmínek pro jejich 

zasíťování. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu (řešitelné v ZÚR) 
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Varnsdorf 

Vysvětlivky: 

1 – Horninové prostředí a geologie 

2 – Vodní režim 

3 – Hygiena životního prostředí 

4 – Ochrana přírody a krajiny 

5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí 

lesa 

6 – Veřejná technická infrastruktura 

7 – Veřejná dopravní infrastruktura 

8 – Socio-demografické podmínky 

9 – Bydlení 

10 – Rekreace 

11 – Regionální ekonomika 

12 – Trh práce 

13 – Daňová výtěžnost 

Horninové prostředí a 
geologie 

Silné stránky Existence ložiska nerostných surovin (náhrady živců) 

Slabé stránky Výskyt poddolovaných území 

Příležitosti  

Hrozby  

Vodní režim 

Silné stránky Výskyt vodních zdrojů pitné vody 

Slabé stránky Existence aktivní zóny záplavového území 

Příležitosti  

Hrozby  

Hygiena životního 
prostředí 

Silné stránky  

Slabé stránky 
Překročení imisních limitů pro PM10 (polétavý prach) a BaP 
(polycyklické aromatické uhlovodíky) 
Výskyt starých ekologických zátěží 

Příležitosti  

Hrozby Důsledky odkládání rekultivace ekologických zátěží 

Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 

NATURA 2000 - Ptačí oblast 
Přírodní rezervace 
Vymezeny prvky ÚSES (regionální biokoridor, regionální 
biocentrum) 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa 

Silné stránky Poměrně vysoká míra zalesnění 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  

Veřejná dopravní a 
technická infrastruktura 

Silné stránky 

Zavedena veřejná vodovodní síť 
Existence soustavné kanalizační sítě 
Plynofikace obce 
Poloha na silnicích I. a II. třídy 
Přímé napojení na železniční síť 

Slabé stránky  

Příležitosti  

Hrozby  
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Sociodemografické 
podmínky 

Silné stránky 
Kladný přirozený přírůstek 
Spádové centrum středního školství, sociálních a zdravotních 
služeb 

Slabé stránky 
Pokles počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011 
Poměrně výrazně záporné migrační saldo 
Poměrně výrazné zvýšení indexu stáří mezi lety 2001 a 2011 

Příležitosti  

Hrozby  

Bydlení 

Silné stránky 
Rozvoj bytové výstavby (především výstavby rodinných domů) 
v období 2001 - 2011 

Slabé stránky Pokles poptávky po bydlení v posledních dvou letech 

Příležitosti  

Hrozby  

Rekreace 

Silné stránky 
Hrádek – vyhlídková věž, výletní restaurace 
Vedení turistických a cykloturistických tras na území obce 
Existence hromadných ubytovacích zařízení 

Slabé stránky Nízký rekreační potenciál města 

Příležitosti  

Hrozby  

Hospodářské podmínky 

Silné stránky Významní zaměstnavatelé 

Slabé stránky 

Výrazný pokles počtu pracovních míst mezi lety 2007 – 2011 
Nadprůměrná míra nezaměstnanosti v rámci kraje 
Nadprůměrná míra dlouhodobé nezaměstnanosti v rámci kraje 
Velmi vysoký počet nezaměstnaných na jedno volné pracovní 
místo 

Příležitosti  

Hrozby Působení ekonomické krize 

Významné limity na území obce 

► Poddolovaná území  

► Záplavové území  

► NATURA 2000 

► Přírodní rezervace 

► Prvky ÚSES 

► Vysokotlaký plynovod 

► Elektrické vedení velmi vysokého napětí 

Problémy k řešení v ÚPD 

Environmentální část: 

Střet, závada, problém Poznámka 

Záplavové území s periodicitou 100 let zasahuje do 

zastavěného území 
Možným řešením jsou protipovodňová opatření. 

Silnice I. třídy prochází zastavěným územím 
Možným řešením je např. realizace obchvatu, přeložky, 

protihlukových opatření. 

Silnice II. třídy prochází zastavěným územím 
Možným řešením je např. realizace obchvatu, přeložky, 

protihlukových opatření. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu (řešitelné v ZÚR) 
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Dopravní a technická infrastruktura: 

Problémy v této oblasti nebyly nalezeny. 

Sociodemografický a ekonomický pilíř: 

Kód Střet, závada, problém Poznámka 

_M_ Pokles počtu pracovních míst 

Možným řešením je vymezení nových ploch pro 

rozvoj podnikání a vytvoření podmínek pro jejich 

zasíťování. 

Pozn.: oranžově jsou označeny problémy nadmístního významu (řešitelné v ZÚR) 

 


