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III.A. SOUHRNNÁ SWOT ANALÝZA DLE PILÍŘŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
III.A.1  Environmentální pilíř (příznivé životní prostředí) 
 

ÚAP ORP NÁCHOD A.1 Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky 

Subrovincie Krkonošsko - jesenická soustava a Česká tabule 

Chráněná ložisková území Rtyně a Bezděkov 

Ložiska nerostných surovin Rtyně - Svatoňovické sloje, Bezděkov nad 
Metují a Malé Svatoňovice 

Členitost území určující charakter území 

Velký počet jevů se zvláštními poměry geologické stavby v území 

Plošné rozsáhlé poddolované území na Stárkovsku a severně 
zastavěného území Hronova 

Příležitosti Výstavba objektů na geologicky stabilním podloží 

Hrozby 

Omezení rozvoje obcí na území CHLÚ 

Nepředvídatelný dopad otevření těžby nerostných surovin na životní 
prostředí (CHKO Broumovsko, ÚSES) 

 

ÚAP ORP NÁCHOD A.2 Vodní režim 

Silné stránky 

Hydrogeologicky patří území mezi hospodářsky nejvýznamnější oblasti ČR 

CHOPAV Polická pánev na severovýchodě a CHOPAV Východočeská 
křída na jihozápadě zaujímají více jak 1/3 území 

Významné vodní toky Metuje a Úpa 

Přehrada Rozkoš - z hlediska protipovodňových opatření a regulace 
vodního režimu 

Slabé stránky Zvýšení záchytu vody v krajině a zastavěném území vhodnými opatřeními 

Příležitosti 

Revitalizace vodních toků v zástavbě přírodě blízkým způsobem 

Využití fondů EU pro dostavbu kanalizační sítě s ohledem na čistotu 
vodotečí 

Záplavová území, a tím vyšší riziko povodní, jsou vymezena v zastavěných 
územích Hronova, Náchoda, Velkého Poříčí a České Skalice 

Kontaminace podzemních vod 

Hrozby 

Zvýšení rizika záplav vlivem zvyšování podílu zastavěných ploch 

Nestabilní klima může vést ke kolísání ročního úhrnu srážek a vodního 
stavu na tocích 

Nestabilní klima může vést ke zranitelnosti nadzemních inženýrských sítí i 
dopravních zařízení 

 
 

ÚAP ORP NÁCHOD A.3  Hygiena životního prostředí 

Silné stránky 

Pozitivní trend ve zlepšování kvality ovzduší 

Relativně uspokojivá kvalita povrchových vod mimo zastavěné území 

Větší sídla v území mají kanalizaci vyústěnou na ČOV 

Slabé stránky 

Existence objektů vypouštějících odpadní vody do vodotečí mimo 
kanalizační systém 

Poloha Teplárny Náchod jako významného zdroje znečištění v centru 
města 

Přírodní i antropogenní předpoklady ke zhoršování stavu čistoty ovzduší 
(morfologie terénu, inverzní stavy v údolích, stacionární emisní zdroje, 
doprava) v Náchodě 

Výskyt starých ekologických zátěží 

Chybějící hluková studie 

Průtahy dopravy zastavěnou částí měst a tím i neúměrné zvyšování 
hlukové zátěže a emisí z dopravy 
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Příležitosti 

Snižování produkce odpadů 

Zlepšení čistoty vody napojením všech objektů na kanalizační systém 

Snížení celkové zátěže životního prostředí (emise, hluk) koncepčním 
řešením dopravy v centrech 

Nabídka národních a evropských programů pro rozvoj venkovských obcí a 
venkovských území 

Likvidace ploch zasažených starou ekologickou zátěží 

Hrozby 

Oddálení výstavby a zprovoznění obchvatů měst 

Zhoršená imisní situace v souvislosti s požadavky na rozvoj výstavby a 
rozvojem individuální dopravy 

Nárůst negativních vlivů automobilové dopravy v centrech měst 

Přechod občanů od CZT k jinému způsobu vytápění 

Nedostatečné povědomí občanů o stavu a reálných potřebách řešení 
kvality životního prostředí 

Preference trvalého hospodářského růstu a bagatelizace jeho dopadů na 
životní prostředí 

 
 

ÚAP ORP NÁCHOD A.4  Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky 

Existence CHKO Broumovsko na cca 37% plochy v severní části 
správního území 

Existence Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a Národní 
přírodní památky Babiččina údolí 

Existence přírodních rezervací Ostaš, Peklo u Nového Města nad Metují, 
Dubno, Farní stráň a Přírodních památek Kočičí skály, Rašelina, 
Pískovcové sloupky, Šafránová stráň na správním území 

Vymezení soustav lokalit NATURA 2000 Babiččino údolí - Rýzmburk, 
Březinaka, Dubno - Česká Skalice, Metuje a Dřevíč, Pevnost Dobrošov, 
Peklo a soustavy NATURA 2000 a Ptačí oblast Broumovsko 

Významný podíl zalesněných ploch 

Evidence lokalit na území CHKO s výskytem zvláště chráněných a 
ohrožených druhů 

Evidence více méně funkčních prvků regionálního a nadregionálního 
ÚSES bez nutnosti realizace nových 

Množství ploch a prvků vzrostlé nelesní zeleně 

Slabé stránky 

Expanze individuální bytové výstavby do volné krajiny 

Nesoulad mezi jednotlivými ÚPD a Konceptem ochrany přírody 
Královéhradeckého kraje v části ÚSES 

Příležitosti 

Vhodné využití krajiny pro odpočinek a rekreaci 

Využití vnějších finančních zdrojů a dotací pro financování ochrany a 
údržby krajiny 

Realizace celistvého a funkčního ÚSES 

Hrozby 

Realizace vodních nádrží Nad Policí a Židovka 

Extenzivní expanze zástavby do krajiny 

Pokračující trend opouštění a zanedbávání zemědělských pozemků s 
vlivem na kvalitu krajiny a životního prostředí 

Narušení krajiny nevhodnými stavbami a činnostmi 

Stagnace údržby krajiny 

Ohrožení cenných stanovišť, vzácných a ohrožených druhů rostlin a 
živočichů 

 
 

ÚAP NÁCHOD A.5  Zemědělský půdní fond a PUPFL 

 Významný podíl zemědělských půd I. a II. třídy ochrany 
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Silné stránky Poměrně vysoká lesnatost 

 Vysoké zastoupení kategorií lesa 

Slabé stránky 
Intenzivní zemědělská výroba v minulosti (eroze, narušení ekologické 
rovnováhy) 

Příležitosti 

Rekreační využití stávajících ploch lesa 

Alternativní způsoby využívání pozemků ZPF a zemědělského 
hospodaření 

Provozování zemědělské výroby šetrné ke krajině 

Nabídka národních a evropských programů pro rozvoj venkovských obcí 
a venkovských území 

Hrozby 
Urbanizace, expanze zástavby do volné krajiny 

Pokračující trend opouštění zemědělské půdy, neřešení podmínek pro 
fungování drobné zemědělské prvovýroby a zpracovatelství 

 
 
 
 

III.A.2 Sociální pilíř (soudržnost společenství obyvatel) 
 

ÚAP NÁCHOD B.1  Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky 

Hustá síť cyklostezek 

Zprovoznění obchvatu Česká Skalice 

Relativně dobrá dopravní obslužnost 

Slabé stránky 

Obslužnost některých malých obcí autobusovou a železniční dopravou 

Špatná dopravní dostupnost Prahy (Ruzyně) 

Propustnost dopravy - chybí obchvaty měst 

Doprava v klidu 

Příležitosti 

Realizace dálnice D11 (R11) v úsecích Hradec Králové - Jaroměř a 
Jaroměř - hranice Polsko 

Realizace obchvatu Náchoda 

Hrozby 

Dopravní situace ve městě a regionu 

Malá schopnost čerpat finance ze Strukturálních fondů EU 

Rostoucí mobilita obyvatel a ostatních uživatelů území a jejich měnící se 
nároky, hodnoty, preference a životní styl týkající se vybavenosti a služeb 

Přírodní vlivy 

Technologické havárie 

Zvýšené riziko možných silničních havárií v souvislosti s nárůstem 
individuální dopravy 

 
 

ÚAP NÁCHOD B.2 Sociodemografické podmínky 

Silné stránky 

Relativně stabilní počet obyvatel v rámci celého správního území ORP 
Náchod 

Rovnoměrná síť mateřských, základních a středních škol 

ZUŠ a Domy dětí a mládeže ve větších městech 

Působnost Oblastní nemocnice Náchod 

Významná kulturní zařízení - Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v 
Náchodě, Jiráskovo divadlo v Hronově, Divadlo J.K.Tyla v Červeném 
Kostelci a Kolárovo divadlo v Polici nad Metují 

Působnost muzeí nadregionálního významu - Jiráskovo muzeum v 
Hronově, Muzeum stavebnice Merkur v Polici nad Metují, Muzeum 
Boženy Němcové a Umělecko-průmyslové muzeum - Muzeum textilu v 
České Skalici 

Aktivní působnost Sboru dobrovolných hasičů v obcích řešeného území 
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Historicky stabilní struktura osídlení 

Slabé stránky 

Pokles obyvatelstva v hraničních a komunikačně koncových polohách 
území 

Zvyšování podílu obyvatel důchodového věku 

Absence VŠ v regionu 

Absence lékařské péče v obcích regionu 

Nedostatečná obslužnost sociálními službami v malých obcích a 
příměstských částech 

Nedostatečná síť celoživotního vzdělávání 

Technický stav škol - chybí zázemí, sportovní areály 

Nedostatečná občanská vybavenost mimo větší města 

Absence zařízení pro handicapované občany v regionu 

Příležitosti 

Vybavení škol novými technologiemi, zavedení nových vzdělávacích 
metod 

Podpora neziskového sektoru 

Činnost svazků obcí a mikroregionů 

Hrozby 

Odchod obyvatel s vyšším vzděláním do ekonomicky silnějších měst 
(např. Hradec Králové, Praha) 

Oslabení sociální stability regionu z důvodu nezačlenění menšinových 
etnik do společenské struktury regionu 

Zprostředkovaný tlak vrcholných orgánů státní správy na rušení malých 
obcí s dopadem na další snižování zájmů občanů o správu věcí 
veřejných 

Snaha o rušení malotřídních škol na vesnicích a tím de fakto odliv 
mládeže do větších aglomerací následné vysídlování vesnice 

Zaostávání subjektů vzdělávací soustavy v oblasti nových technologií z 
důvodu vysokých nákladů 

Úpadek občanské a sociální infrastruktury a základních služeb 

Výkyvy v porodnosti a migraci obyvatel 

Nedostatečná kapacita školských zařízení 

 
 
 

ÚAP NÁCHOD  B.3 Bydlení a rekreace 

 

Potenciál objektů pro přechod z druhého bydlení na trvalé bydlení 

Atraktivní území pro trvalé bydlení 

Relativně stabilní struktura osídlení 

Lokalizace významných památek - zámek v Náchodě, areál zámku a Starého 
Bělidla v Ratibořicích a pevnostní opevnění na Dobrošově, Bartoňova útulna v 
Pekle a zříceniny hradů Rýzmburk nad Babiččiným údolím a Frymburk u Nového 
Hrádku 

Tradiční kulturní a sportovní akce - divadelní Náchodská prima sezóna, Jiráskův 
Hronov, folklorní festival "U nás na Náchosku" v Červeném Kostelci, Jiřinkové 
slavnosti v České Skalici, silniční běh Hronov - Náchod 

Sportovní zařízení regionálního významu 

Lezecké terény v Broumovských stěnách a Adršpašsko - teplických skalách 

Rekreační areál u vodního díla Rozkoš 

Funkční turisticko - informační centrum 

Velké množství nemovitých kulturních památek 

Městské památkové zóny v Náchodě, Polici nad Metují, Stárkově a vesnická 
památková zóna Skalka 

Kulturně historické vazby na významné osobnosti - B. Němcová, A. Jirásek 

Archeologická naleziště 

Kulturně historické dominanty 

Vysoký potenciál cestovního ruchu 

Slabé stránky Nedostatečně využité přírodní atraktivity 
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Nízký počet dokončených bytů v Náchodě a Červeném Kostelci 

Minimální dostupnost volných bytů a nízká kvalita bydlení v některých starších 
domech 

Stárnutí bytového fondu měst 

Chybí vhodné formy bydlení pro občany ohrožené sociální okluzí 

Nedostatečná četnost sportovních a kulturních akcí v malých obcích 

Nedostačující ubytovací a stravovací služby v malých obcích regionu 

Neutěšený stav některých kulturních a historických památek, objektů lidové 
architektury, drobných solitérních předmětů v krajině 

Nedostačující nabídka volnočasových aktivit při špatném počasí 

Špatné technické a hygienické vybavení zázemí vodního díla Rozkoš 

Příležitosti 

Atraktivní přírodní prostředí v regionu a jeho okolí 

Podpora výstavby "startovních" bytů 

Zlepšení podmínek pro bytovou výstavbu a zvýšení dostupnosti bydlení pro různé 
sociální třídy 

Využití dotačních fondů k zateplení panelových objektů a regeneraci panelových 
sídlišť 

Rozvoj rekreačního areálu u VD Rozkoš 

Rozvoj kulturních, společenských, sportovních i ostatních aktivit jako součást 
zvyšování kvality života obyvatel města 

Přírodní a kulturní atraktivity 

Získání finančních dotací z evropských fondů na obnovu památek 

Vytipování dalších objektů k zařazení do seznamu nemovitých kulturních 
památek 

Nalezení vhodného funkčního využití pro nevyužívané a stavebně neudržované 
historicky a architektonicky významné a zajímavé objekty 

Záchrana ohrožených památkově chráněných objektů 

Programy regenerací městských a venkovských památkových zón 

Hrozby 

Zanedbávání údržby objektů 

Malá schopnost čerpat finance ze Strukturálních fondů EU 

Příliš restriktivní ochrana památek 

Nedostatek finančních zdrojů na údržbu památek vedoucí k jejich degradaci 

 
 

III.A.3 Ekonomický pilíř (hospodářský rozvoj území) 
 

ÚAP NÁCHOD C.1  Hospodářské podmínky 

Silné stránky 

Tradice průmyslu 

Nárůst počtu ekonomických subjektů v terciérní sféře 

Dopravní propojení měst regionů veřejnou dopravou 

Slabé stránky 

Okrajová hraniční poloha regionu v rámci ČR 

Nedostatečná mezinárodní spolupráce 

Útlum zemědělské výroby, špatný technický stav provozovaných 
podnikatelských objektů 

Dostupnost finančních dotací pro obce, podnikatele a občany 

Trvale vyšší míra nezaměstnanosti 

Obslužnost některých obcí mimo hlavní tahy autobusovou a železniční 
dopravou 

Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil ve strojírenských oborech 

Ne zcela vyhovující maloobchodní síť v menších obcích 

Příležitosti 

Dokončení průmyslové zóny ve Vysokově 

Využití kapacity průmyslových zón v Červeném Kostelci a Říkově 

Nová průmyslová zóna v Kudowě Zdroji v Polsku 

Rozvoj progresivních oborů s rostoucím podílem vysoce kvalifikovaných 
pracovních sil 
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Existence průmyslových a zemědělských objektů "brownfields", vhodných 
pro rozvoj malého a středního podnikání 

Hrozby 

Hospodářský pokles 

Závislost ekonomicky na úzkém spektru průmysl. odvětví 

Úpadek tradičního průmyslu 

Zadluženost obcí a nedostatečnost jejich rozpočtů 

 
 

ÚAP NÁCHOD C.2  Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky 

Dopravní propojení měst regionu veřejnou dopravou 

Průchod vodovodního přivaděče Teplice nad Metují - Náchod - Bohuslavice 
územím 

Odkanalizování s ukončením na centrální ČOV u všech větších měst správního 
území 

Průchod VTL plynovodu Pardubice - Hradec králové  - Jaroměř - Kleny - Náchod - 
Broumov územím 

Existence centralizovaného zásobování teplem (CZT) v Náchodě 

Slabé stránky 

Neúměrně vysoká dopravní zatížení center měst tranzitní dopravou 

Jediné silniční napojení Broumovského výběžku silnicí II/303 s rizikem 
dopravního kolapsu 

Neprovázanost všech systému veřejné dopravy 

Absence "dopravních" terminálů ve městech regionu 

Chybějící kanalizace s vyústěním na ČOV v menších sídlech na území CHKO 

Vyústění některých kanalizačních stok přímo do vodotečí 

Nízký stupeň plynofikace části území 

Hlavní zdroj tepla - Teplárna Náchod je lokalizována v centrální části města 

Povrchové rozvody tepla 

Plochy brownfields a průmyslové výroby zasahují do centrálních částí 

Příležitosti 

Realizace dálnice D11 (R11) v úsecích Hradec Králové - Jaroměř a Jaroměř - 
hranice Polsko 

Realizace obchvatu Náchoda 

"Narovnání" železničního propojení Jaroměř - Náchod 

Zajištění parkovacích ploch v centru Náchoda formou integrovaného systému 
parkování a výstavbou parkovacích domů 

Vznik smíšeného obslužného systému železnice - bus 

Realizace dálkového vodovodního řadu Trutnov - Červený Kostelec - Velké Poříčí 

Realizace plánovaných systémů čištění odpadních vod 

Realizace vodovodní a kanalizační sítě v rozvojových lokalitách 

Využití fondů EU pro dobudování kanalizační, vodovodní sítě v obcích a 
plynofikace obcí 

Realizace vrchního vedení 2 x 110 kV transformovna Neznášov - transformovna 
Náchod a posílení kapacity vedení VN v regionu 

Realizace propojovacího plynovodu VVTL DN 500 PN Olešná - Náchod, hranice 
s Polskem 

Rozšíření plynofikace do nových obcí, zintenzivnění plynofikace již 
plynofikovaných obcí 

Využití alternativních zdrojů energie 

Rozvinutí programu úspor energií 

Hrozby 

Oddálení realizace obchvatů Náchoda, Hronova, Červeného Kostelce 

Nedostatek finančních zdrojů na opravy a údržbu silniční sítě 

Nedostatek finančních zdrojů na realizace dopravních staveb 

Znečištění zdrojů vody 

Nebezpečí zhoršení dodávky pitné vody, jak z hlediska kvantity, tak z hlediska její 
kvality 

Nárůst provozních nákladů na vodovodní a kanalizační systémy při urbanizaci 
volné krajiny 
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Vyčerpání volných kapacit VVN vedení a napájecích bodů v území 

Monopol skupiny ČEZ v distribuci a výrobě elektrické energie 

Nárůst počtu lokálních topenišť 

Prudký nárůst cen všech energií působících negativně na kvalitu životního 
prostředí 

Energetická cenová politika státu 

Pokles nebo úplné zastavení dotací z fondů EU a státního rozpočtu v důsledku 
hospodářského poklesu 

ÚAP NÁCHOD C.3  Bydlení a rekreace 

Silné stránky 

Velmi vysoký potenciál cestovního ruchu 

Existence sítě stezek pro nemotorovou dopravu mimo hlavní tahy 

Existence zdrojů přírodních minerálních vod v Bělovsi a Hronově 

Téměř 100% pokrytí územní plánovací dokumentací obcí a měst s 
vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch 

Atraktivita území pro trvalé bydlení i celoroční rekreační aktivity 

Místy zachovalá urbanistická struktura center a původní venkovská 
zástavba 

Postupné zlepšování vzhledu obcí 

Slabé stránky 

Prezentace mikroregionů a měst navenek 

Dostupnost finančních dotací pro obce, podnikatele a občany 

Nedostačující ubytovací a stravovací služby v malých obcích 

Chátrající a nevyužívaný lázeňský komplex v Bělovsi 

Plochy brownfields a průmyslové výroby zasahující ve městech do 
centrálních částí 

Chybějící infrastruktura ve vybraných lokalitách znesnadňující rozvoj 
bydlení 

  

Příležitosti 

Další rozvoj nemotorové dopravy v regionu 

Využití rekreačního potencionálu (Broumovské stěny,, Adršpašsko - 
teplické skály, Orlické Hory, Rozkoš, Ratibořické údolí) 

Revitalizace lázní Běloves 

Napojení zastavitelných ploch na inženýrské sítě 

Vytvoření jasných regulativů pro prostorové a funkční využití území 

Zpracování územních studií a regulačních plánů pro rozvojové lokality 

Citlivé začlenění měst a obcí do přírody 

Intenzivní rozvoj na přestavbových plochách na úkor extenzivní expanze 
do krajiny 

Nabídka národních a evropských programů na rozvoj venkovských obcí a 
venkovských území 

Příliš restriktivní politika ochrany CHKO Broumovsko 

Hrozby 

Pokles zájmu návštěvníků vlivem nedostatečných parkovacích kapacit 

Pokračování úpadku lázní Běloves 

Zánik specifik struktury území v důsledku tlaku investorů na jeho 
celoplošné využití 

Odliv návštěvníků vlivem málo kvalitních služeb 

Nekontrolovatelná stavební expanze do volné krajiny 

Snižování vydatnosti dotačních zdrojů pro rozvoj venkova 
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III.B . SWOT ANALÝZA PRO JEDNOTLIVÉ OBCE  
 

Bezděkov nad Metují 

Silné stránky 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím možnost rozvoje 

Existence chráněného ložiskového území (Číslo ložiska 02280000) 

Na území se nevyskytuje žádný nevyužívaný hospodářský a výrobní areál 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Výskyt NATURY 2000 - Evropsky významné lokality (Kozínek, Metuje a Dřevíč) a 
Chráněné krajinné oblasti Broumovsko  

Přítomnost CHOPAV - Polická pánev 

Slabé stránky 

Výskyt sesuvných území v zastavěném území nebo zastavitelných plochách 
bránící možný rozvoj obce 

Míra nezaměstnanosti v obci nad průměrem ORP Náchod 

Výskyt starých ekologických zátěží 

CHKO Broumovsko – zastavěné území zařazeno do Lokalit se zástavbou - 
kategorie II  

Příležitosti 
Kvalitní zemědělská půda 

Možný rekreační potenciál 

Hrozby 

Možné ohrožení povodněmi na jižní hranici území 

Stálý úbytek obyvatelstva 

Nízká podnikatelská aktivita 

 

Borová 

Silné stránky 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím možnost rozvoje 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Nízká nezaměstnanost v obci 

Kvalitní zemědělská půda 

Zařazení do mikroregionu Orlické hory 

Slabé stránky 

Lesnatost území hluboko pod průměrem ORP Náchod 

Minimální pracovní příležitosti v obci 

Výskyt sesuvných území v zastavěném území nebo zastavitelných plochách 
bránící možný rozvoj obce 

Absence základního občanského vybavení 

Příležitosti 
Rekreační potenciál území 

Možnost podnikatelské aktivity v oblasti zemědělské výroby 

Hrozby 
Stárnutí a úbytek obyvatelstva 

Upadající bytová výstavba 

 

Brzice 

Silné stránky 

Nízká nezaměstnanost v obci 

Lesnatost nad průměrem ORP Náchod 

Vyšší koeficient ekologické stability 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Neexistence sesuvného území v obcí a tím možnost její rozvoje 

Přítomnost CHOPAV - Východočeská křída 

Zařazení do mikroregionu Úpa 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Slabé stránky 

Chybí technická vybavenost v obci 

Špatná dopravní dostupnost, špatný stav silnic, absence železnice 

Absence možnosti ubytování 

Příležitosti 
Rekreační potenciál území 

Dobudování technické infrastruktury 

Hrozby Upadající bytová výstavba 
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Postupné stárnutí obyvatelstva 

 

Bukovice 

Silné stránky 

Míra registrované nezaměstnanosti pod dlouhodobým průměrem ORP Náchod 

Přítomnost CHOPAV - Polická pánev 

Výskyt NATURY 2000 - Ptačí oblast (Broumovsko) a CHKO Broumovsko 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Neexistence sesuvného území v obci a tím možnost její rozvoje 

Snadná dopravní dostupnost 

Zařazení do mikroegionu Policka 

Veškerá technická vybavenost v místě 

Slabé stránky 

Lesnatost pod průměrem ORP Náchod 

Nižší koeficient ekologické stability 

Existence nevyužitých zemědělských a výrobních areálů 

Příležitosti Realizace obchvatu obce 

Hrozby 
Stále se zhoršují dopravní situace průtahem obce 

Stárnoucí bytový fond 

 

Červená Hora 

Silné stránky 

Kvalitní zemědělská půda 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Výskyt Maloplošného zvláště chráněného území - Národní přírodní památky - 
Babiččina údolí 

Slabé stránky 

Lesnatost pod průměrem ORP Náchod 

Nízký koeficient ekologické stability 

Špatná dopravní dostupnost 

Frekventovaná silnice III/304 průtahem obce 

Nulová nabídka ubytování 

Výskyt sesuvných území v zastavěném území nebo zastavitelných plochách 
bránící možný rozvoj obce 

Příležitosti 

Vyšší podíl obyvatelstva do 14 let 

Vysoký podíl zemědělské půdy 

Míra registrované nezaměstnanosti nad dlouhodobým průměrem ORP Náchod 

Málo pracovních příležitostí v místě 

 

Červený Kostelec 

Silné stránky 

Veškerá občanská vybavenost 

Veškerá technická infrastruktura 

Tradiční kulturní a sportovní akce (Folklórní festival "U nás na Náchodsku, 
Novoroční běh) 

Výskyt chráněného ložiskového území (Číslo ložiska 07493700 - Rtyně) 

Slabé stránky 

Nižší koeficient ekologické stability 

Tranzitní doprava centrem města 

Výskyt zchátralého výrobního areálu v centru města 

Výskyt poddolovaných a sesuvných územích v zastavěném území a zastavitelné 
ploše bránící rozvoji obce 

Lesnatost pod průměrem ORP Náchod 

Výskyt starých ekologických zátěží 

Příležitosti 

Realizace obchvatu města 

Dořešení technické infrastruktury, zvláště kanalizační sítě, v místních částech 

Využití volné kapacity v průmyslové zóně ve Stolíně 

Rekreační potenciál území 

Hrozby Zabírání zemědělské půdy 
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Stagnace bytové výstavby 

 

Česká Čermná 

Silné stránky 

Míra registrované nezaměstnanosti pod dlouhodobým průměrem ORP Náchod 

Lesnatost nad průměrem ORP Náchod 
Vysoký koeficient ekologické stability 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Výskyt NATURY 2000 - Evropsky významné lokality - Peklo a Maloplošného 
zvláště chráněného území - Přírodní rezervace - Peklo u Nového Města nad 
Metují a přírodní památky - Louky v České Čermné 

Slabé stránky 

Malý podíl zemědělské půdy 

Existence nevyužívaných výrobních a zemědělských areálů 

Výskyt sesuvných územích v zastavěném území nebo zastavitelných plochách 
bránící možný rozvoj obce 

Příležitosti 

Přibývání obyvatelstva 

Dořešení technické infrastruktury 

Rekreační potenciál území 

Hrozby Téměř nulová podnikatelská aktivita 

 

Česká Metuje 

Silné stránky 

Míra registrované nezaměstnanosti pod dlouhodobým průměrem ORP Náchod 

Vysoký podíl zemědělské půdy 

Existence železniční dopravy 

Přítomnost CHOPAV - Polická pánev 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Výskyt NATURY 2000 - Ptačí oblast (Broumovsko) a NATURY 2000 - Evropsky 
významné lokality - Stárkovské bučiny, Metuje a Dřevíč, Maloplošného zvláště 
chráněného území - Přírodní památky - Pískovcové sloupky a CHKO 
Broumovsko 

Slabé stránky 

Vyšší podíl obyvatelstva do 14 let 

Lesnatost pod průměrem ORP Náchod 

Nižší koeficient ekologické stability 

Chybí technická infrastruktura 

Výskyt sesuvných území v zastavěném území nebo zastavitelných plochách 
bránící možný rozvoj obce 

Existence nevyužívaných výrobních a zemědělských areálů 

Příležitosti Rekreační potenciál území 

Hrozby 
Stárnoucí bytový fond 

Stagnace bytové výstavby 

 
 
 
 
 
 
 

Česká Skalice 

Silné stránky 

Vysoký podíl vodních ploch 

Veškerá občanská vybavenost v místě  

Veškerá technická infrastruktury 

Tradiční a kulturní akce  

Výskyt NATURY 2000 - Evropsky významných lokalit -  Dubno a Babiččino údolí 
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a Maloplošnéhých zvláště chráněného území - Přírodní rezervace - Dubno a 
Národní přírodní památky - Babiččina údolí 

Přítomnost CHOPAV - Východočeská křída 

Zprovoznění obchvatu 

Slabé stránky 
Výskyt starých ekologických zátěží 

Výskyt sesuvných území v zastavěném území nebo zastavitelných plochách 
bránící možný rozvoj obce 

Příležitosti 

Vodní dílo Rozkoš 

Rekreační potenciál 

Dořešení inženýrských sítí v místních okrajových částech 

Kvalitní zemědělská půda 

Hrozby 

Zabírání zemědělské půdy 

Omezení dopravy centrem města, možné ztráty pro místní živnostníky 

Úbytek obyvatelstva 

Reálné ohrožení povodněmi 

 

Dolní Radechová 

Silné stránky 

Vysoký koeficient ekologické stability 

Technická infrastruktura v obci 

Základní občanská vybavenost v obci 

Výborná dopravní dostupnost 

Blízkost okresního města 

Slabé stránky 

Lesnatost pod průměrem ORP Náchod 

Výskyt starých ekologických zátěží 

Výskyt sesuvných území v zastavěném území nebo zastavitelných plochách 
bránící možný rozvoj obce 

Příležitosti Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Hrozby 
Zabírání zemědělské půdy 

Zvyšující se tranzitní doprava po silnici I/14 procházející celou obcí 

 

Horní Radechová 
Silné stránky Vysoký podíl zemědělské půdy 

Slabé stránky 

Lesnatost pod průměrem ORP Náchod 

Schází technická vybavenost 

Zvyšující se tranzitní doprava po silnici I/14 procházející celou obcí 

Horší dopravní obslužnost obce 

Výskyt velkého počtu sesuvných území v zastavěném území nebo zastavitelných 
plochách bránící možný rozvoj obce 

Příležitosti 
Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Dořešení inženýrských sítí 

Hrozby Vyšší míra registrované nezaměstnanosti než dlouhodobý průměr ORP Náchod 

Zabírání zemědělské půdy 

 

Hořičky 

Silné stránky 

Vysoký podíl zemědělské půdy 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Základní občanská vybavenost v obci 

Slušná technická vybavenost 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Neexistence sesuvného území v obci a tím možnost její rozvoje 

Slabé stránky 
Lesnatost pod průměrem ORP Náchod 

Nízký koeficient ekologické stability 

Příležitosti Míra registrované nezaměstnanosti pod dlouhodobým průměrem ORP Náchod 
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Rekreační potenciál obce 

Hrozby Stárnutí bytového fondu 

 

Hronov 

Silné stránky 

Lesnatost nad průměrem ORP Náchod 

Vysoký koeficient ekologické stability 

Veškerá občanská vybavenost  

Veškerá technická vybavenost 

Tradiční kulturní a sportovní akce (Jiráskův Hronov, běh Hronov - Náchod) 

Zdroj přírodní minerální vody 

Přítomnost CHOPAV - Polická pánev 

Výskyty NATURY 2000 - Evropsky významné lokality - Metuje a Dřevíč, Kozínek 
a CHKO Broumovsko 

Slabé stránky 

Nižší podíl zemědělské půdy 

Výskyt starých ekologických zátěží 

Existence nevyužívaných výrobních a zemědělských areálů 

Zhoršená kvalita ovzduší v centru města 

Tranzitní doprava centrem města 

Příležitosti 
Dořešení technické vybavenosti v místních okrajových částech 

Rekreační potenciál území 

Hrozby 

Úbytek obyvatelstva 

Vyšší podíl obyvatel nad 65 let 

Výskyt poddolovaných a sesuvných území v zastavěném území a zastavitelné 
ploše bránící rozvoji obce 

Možnost povodně 

 

Kramolna 

Silné stránky 

Lesnatost nad průměrem ORP Náchod 

Vyšší koeficient ekologické stability 

Blízkost okresního města 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Expanze obce 

Slušná občanská vybavenost 

Technická vybavenost (vodovod, kanalizace, plyn) 

Slabé stránky Výskyt starých ekologických zátěží 

Příležitosti 
Vyšší podíl obyvatel do 14 let než průměr ORP Náchod 

Neexistence sesuvného území v obci a tím možnost její rozvoje 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Hrozby Zabírání zemědělské půdy 

 

Lhota pod Hořičkami 

Silné stránky 

Vysoký podíl kvalitní zemědělské půdy 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Slabé stránky 

Lesnatost pod průměrem ORP Náchod 

Nízký koeficient ekologické stability 

Špatná dopravní obslužnost 

Chybí občanská vybavenost 

Příležitosti Vyšší podíl obyvatel do 14 let než průměr ORP Náchod 

Rekreační potenciál území 

Hrozby Míra registrované nezaměstnanosti nad dlouhodobým průměrem ORP Náchod 

Výskyt sesuvných území v zastavěném území nebo zastavitelných plochách 
bránící možný rozvoj obce 
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Litoboř 

Silné stránky 

Míra registrované nezaměstnanosti pod dlouhodobým průměrem ORP Náchod 

Vysoký podíl zemědělské půdy 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Nulová občanská vybavenost 

Chybí technická vybavenost 

Slabé stránky 

Nízká lesnatost pod průměrem ORP Náchod 

Nízký koeficient ekologické stability 

Není platná územně plánovací dokumentace 

Příležitosti 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Neexistence sesuvného území v obci a tím možnost její rozvoje 

Rekreační potenciál území 

Hrozby 
Úbytek obyvatelstva 

Stárnoucí bytový fond, nulová intenzita výstavby 

 

Machov 

Silné stránky 

Lesnatost nad průměrem ORP Náchod 

Vysoký koeficient ekologické stability 

Koncová neprůjezdná poloha 

Přítomnost CHOPAV - Polická pánev 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Výskyt NATURY 2000 - Ptačí oblasti Broumovsko a NATURY 2000 - Evropsky 
významné lokality - Vladivostok, Řeřišný u Machova a Broumovské stěny, 
Maloplošného zvláště chráněného území - Přírodní rezervace - Farní stráň a 
Národní přírodní památka - Polické stěny a CHKO Broumovsko 

Slušná občanská vybavenost 

Slabé stránky 

Špatná dopravní obslužnost, absence železnice 

Výskyt sesuvných území v zastavěném území nebo zastavitelných plochách 
bránící možný rozvoj obce 

Výskyt starých ekologických zátěží 

Příležitosti 
Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Rekreační potenciál území 

Hrozby Míra registrované nezaměstnanosti nad dlouhodobým průměrem ORP Náchod 

Možné ohrožení povodní 

 

Mezilečí 

Silné stránky 
Nízká míra registrované nezaměstnanosti 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Slabé stránky 

Lesnatost nad průměrem ORP Náchod 

Nízká občanská vybavenost 

Chybí technická vybavenost 

Špatná dopravní dostupnost, absence železnice 

Výskyt nevyužitých výrobních a zemědělských areálů 

Příležitosti 

Rekreační potenciál území 

Neexistence sesuvného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Hrozby 
Stárnutí obyvatelstva 

Úpadek bytové výstavby 
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Náchod 

Silné stránky 

Vyšší koeficient ekologické stability 

Městská památková zóna 

Veškerá občanská vybavenost 

Oblastní nemocnice 

Veškerá technická vybavenost 

Tradiční kulturní a sportovní akce (Náchodská prima sezóna, Běh Hronov - 
Náchod, Kurónské slavnosti) 

Výskyt Maloplošného zvláště chráněného území - Přírodní rezervace - Peklo u 
Nového Města nd Metují a NATURY 2000 - Evropsky významné lokality - 
Březinka, Pevnost Dobrošov a Peklo 

Zdroj přírodní minerální vody v Bělovsi 

Slabé stránky 

Zhoršená kvalita ovzduší 

Nedostatečné parkovací kapacity 

Teplárna Náchod - zdroj znečištění 

Výskyt sesuvných území v zastavěném území nebo zastavitelných plochách 
bránící možný rozvoj obce 

Velké dopravní zatížení tranzitní dopravou průtahem města 

Příležitosti 

Dořešení technické vybavenosti v místních okrajových částech 

Realizace obchvatu  

Areály zaniklých výrobních areálů v centru města – adekvátní polyfunkční využití 

Rekreační potenciál 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Hrozby 

Úbytek obyvatelstva, nevýhodná věková struktura obyvatelstva 

Zabírání zemědělské půdy 

Nerealizace obchvatu a zhoršování dopravy průtahem města 

Chátrání lázeňského komplexu v Bělovsi 

Ohrožení povodněmi 

 

Nový Hrádek 

Silné stránky 

Nižší míra registrované nezaměstnanosti než dlouhodobý průměr ORP Náchod 

Vysoká lesnatost nad průměr ORP Náchod 

Vysoký koeficient ekologické stability 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Výskyt Maloplošného zvláště chráněného území - Přírodní památka - Rašelina 

Slušná technická a občanská vybavenost 

Slabé stránky Výskyt starých ekologických zátěží 

Koncová poloha obce 

Příležitosti 
Vyšší podíl obyvatel do 14 let než průměr ORP Náchod 

Rekreační potenciál území 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Hrozby 
Výskyt sesuvných území v zastavěném území nebo zastavitelných plochách 
bránící možný rozvoj obce 

Zabírání zemědělské půdy 

 

Police nad Metují 

Silné stránky 

Tradiční kulturní a sportovní akce 

Přítomnost CHOPAV - Polická pánev 

Výskyt NATURY 2000 - Ptačí oblasti Broumovsko a NATURY 2000 - Evropsky 
významné lokality - Metuje a Dřevíč, Broumovské stěny, Maloplošného zvláště 
chráněného území - Národní přírodní rezervace - Broumovské stěny a Národní 
přírodní památka - Polické stěny a CHKO Broumovsko 

Městská památková zóna 

Veškerá občanská vybavenost 
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Technická vybavenost 

Snadná dopravní dostupnost, existence železniční dopravy 

Existence nevyužívaných výrobních a zemědělských areálů 

Odklonění dopravy z centra města 

Slabé stránky 
Výskyt sesuvných území v zastavěném území nebo zastavitelných plochách 
bránící možný rozvoj obce 

Výskyt starých ekologických zátěží 

Příležitosti 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Dořešení technické vybavenosti v místních okrajových částech 

Rekreační potenciál území 

Hrozby Možnost povodní 

 

Říkov 

Silné stránky 

Vysoký podíl zemědělské půdy 

Přítomnost CHOPAV - Východočeská křída 

Bezproblémová dopravní dostupnost 

Slušná technická vybavenost 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Slabé stránky 

Nulová lesnatost 

Výskyt sesuvných území v zastavěném území nebo zastavitelných 
plochách bránící možný rozvoj obce 

Špatná občanská vybavenost 

Příležitosti 

Vyšší podíl obyvatel pod 14 let než průměr ORP Náchod 

Pracovní příležitosti v obci 

Využití kapacity průmyslové zóny 

Hrozby 

Vyšší míra registrované nezaměstnanosti než dlouhodobý průměr ORP 
Náchod 

Zabírání zemědělské půdy 

Možný hluk z dopravy 

Ohrožení povodněmi 

 

Slatina nad Úpou 

Silné stránky 

Nízká míra registrované nezaměstnanosti 

Lesnatost nad průměrem ORP Náchod 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Výskyt Maloplošného zvláště chráněného území - Národní přírodní památka - 
Babiččino údolí a NATURY 2000 - Evropsky významné lokality - Babiččino údolí-
Rýzmburk 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Slabé stránky 

Špatná dopravní dostupnost, absence železnice 

Výskyt sesuvných území v zastavěném území nebo zastavitelných plochách 
bránící možný rozvoj obce 

Výskyt nevyužívaných výrobních a zemědělských areálů 

Špatná občanská vybavenost 

Nedostatečná technická vybavenost 

Příležitosti 
Rekreační potenciál území 

Dořešení inženýrských sítí 

Hrozby 

Stárnutí obyvatelstva 

Ohrožení povodněmi 

Úpadek bytové výstavby 
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Stárkov 

Silné stránky 

Městská památková zóna 

Nižší míra registrované nezaměstnanosti než dlouhodobý průměr ORP Náchod 

Lesnatost nad průměrem ORP Náchod 

Vysoký koeficient ekologické stability 

Přítomnost CHOPAV - Polická pánev 

Výskyt chráněného ložiskového území ( ložisko č. 07493700 Rtyně) 

Výskyt NATURY 2000 Evropsky významné lokality - Metuje a Dřevíč, Stárkovské 
bučiny a CHKO Broumovsko 

Slušná občanská vybavenost 

Slabé stránky 

Špatná dopravní obslužnost, absence železnice 

Rozsáhlé poddolované území (Bystré u Stárkova, Bohdašín nad Olešnicí a Rtyně 
v Podkrkonošší) bránící možné výstavbě 

Výskyt sesuvných území v zastavěném území nebo zastavitelných plochách 
bránící možný rozvoj obce 

Výskyt starých ekologických zátěží 

Existence nevyužívaných výrobních a zemědělských areálů 

Příležitosti 
Rekreační potenciál 

Dořešení inženýrských sítí 

Hrozby 

Stárnutí obyvatelstva 

Stárnutí bytového fondu 

Upadající podnikatelská aktivita 

Stagnace bytové výstavby 

Ohrožení povodněmi 

 

Studnice 

Silné stránky 

Nižší míra registrované nezaměstnanosti než dlouhodobý průměr ORP Náchod 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Železniční trať a slušná hustota silniční sítě 

Slušná občanská vybavenost 

Slušná technická vybavenost 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Slabé stránky 
Výskyt sesuvných území v zastavěném území nebo zastavitelných plochách 
bránící možný rozvoj obce 

Příležitosti 
Vyšší podíl obyvatel po 14 let než dlouhodobý průměr 

Rekreační potenciál území 

Hrozby Zabírání zemědělské půdy 

 

Suchý Důl 

Silné stránky 

Vysoká lesnatost  

Vysoký koeficient ekologické stability 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Přítomnost CHOPAV - Polická pánev 

Výskyt NATURY 2000 - Ptačí oblasti Broumovsko a NATURY 2000 - Evropsky 
významné lokality - Broumovské stěny, Maloplošného zvláště chráněného území  
- Národní přírodní památky - Polické stěny a Přírodní památky - Šafránová stráň 
CHKO Broumovsko 

Slabé stránky 

Chybí technická vybavenost 

Špatná dopravní dostupnost, absence železnice 

Výskyt starých ekologických zátěží 

Příležitosti 
Vyšší podíl obyvatel po 14 let než dlouhodobý průměr 

Rekreační potenciál území 
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Hrozby 
Výskyt sesuvných území v zastavěném území nebo zastavitelných plochách 
bránící možný rozvoj obce 

 

Velká Jesenice 

Silné stránky 

Vysoký podíl vodních ploch 

Vodní dílo Rozkoš 

Přítomnost CHOPAV - Východočeská křída 

Existence železnice 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Slabé stránky 

Vysoká míra registrované nezaměstnanosti nad dlouhodobým průměrem ORP 
Náchod 

Nízký koeficient ekologické stability 

Chybí technická vybavenost 

Výskyt nevyužívaných výrobních a zemědělských areálů 

Příležitosti 

Kvalitní zemědělská půdy 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Neexistence sesuvného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Hrozby 
Ohrožení povodněmi 

Úpadek bytové výstavby 

 

Velké Petrovice 

Silné stránky 

Nižší míra registrované nezaměstnanosti než dlouhodobý průměr ORP Náchod 

Vysoký podíl zemědělské půdy 

Přítomnost CHOPAV - Polická pánev 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Výskyt NATURY 2000 - Evropsky významné lokality - Kozínek, Metuje a Dřevíč, 
Stárkovské bučiny a CHKO Broumovsko 

Slabé stránky 

Lesnatost pod průměrem ORP Náchod 

Výskyt sesuvných územích v zastavěném území nebo zastavitelných plochách 
bránící možný rozvoj obce 

Existence nevyužívaných výrobních a zemědělských areálů 

Slabá občanská vybavenost 

Příležitosti 
Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Dořešení inženýrských sítí 

Hrozby 

Podíl obyvatel mladších 14 let pod průměrem ORP Náchod 

Ohrožení povodněmi 

Stárnoucí bytový fond 

 

Velké Poříčí 

Silné stránky 

Veškerá občanská vybavenost 

Veškerá technická vybavenost 

Snadná dopravní dostupnost, existence železnice 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Sportovní letiště 

Rozrůstání obce 

Cyklostezka Velké Poříčí - Náchod 

Slabé stránky 

Lesnatost pod průměrem ORP Náchod 

Nízký koeficient ekologické stability 

Výskyt sesuvných území v zastavěném území nebo zastavitelných plochách 
bránící možný rozvoj obce 

Zhoršená kvalita ovzduší 

Výskyt starých ekologických zátěží 
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Příležitosti Vyšší podíl obyvatel mladších 14 let než průměr ORP Náchod 

Hrozby 

Ohrožení povodněmi 

Zabírání zemědělské půdy 

Ochranná pásma letiště můžou zabrzdit rozvoj obce 

 

Vestec 

Silné stránky 
Vysoký podíl zemědělské půdy 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Slabé stránky 

Vysoká míra registrované nezaměstnanosti 

Téměř nulová lesnatost 

Nízký koeficient ekologické stability 

Nulová občanská vybavenost 

Špatná technická vybavenost 

Špatná dopravní dostupnost, absence železnice 

Příležitosti 

Vyšší podíl obyvatel mladších 14 let než průměr ORP Náchod 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Neexistence sesuvného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Rekreační potenciál území 

Hrozby Úpadek bytové výstavby 

 

Vysoká Srbská 

Silné stránky 

Vyšší koeficient ekologické stability 

Přítomnost CHOPAV - Polická pánev 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Výskyt CHKO Broumovsko 

Slušná technická vybavenost 

Slabé stránky 

Špatná dopravní dostupnost, absence železnice 

Nedostačující občanská vybavenost 

Výskyt starých ekologických zátěží 

Příležitosti Nižší míra registrované nezaměstnanosti 

Rekreační potenciál území 

Hrozby 
Výskyt sesuvných a poddolovaných území v zastavěném území nebo 
zastavitelných plochách bránící možný rozvoj obce 

Ohrožení povodněmi 

 

Vysokov 

Silné stránky 

Nižší míra registrované nezaměstnanosti než dlouhodobý průměr ORP Náchod 

Vysoký podíl kvalitní zemědělské půdy 

Snadná dopravní dostupnost 

Blízkost okresního města 

Technická vybavenost 

Slabé stránky 

Lesnatost pod průměrem ORP Náchod 

Nízký koeficient ekologické stability 

Nízká občanská vybavenost v místě 

Zhoršená kvalita ovzduší, možný hluk z dopravy 

Existence nevyužívaných výrobních a zemědělských areálů 

Příležitosti 
Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Dokončení průmyslové zóny 

Hrozby 

Výskyt sesuvných a poddolovaných území v zastavěném území nebo 
zastavitelných plochách bránící možný rozvoj obce 

Zabírání zemědělské půdy 
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Zábrodí 

Silné stránky 

Vysoký podíl vodních ploch 

Rybníky Špinka, Brodský 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Slabé stránky 

Vyšší míra registrované nezaměstnanosti než dlouhodobý průměr ORP Náchod 

Výskyt nevyužívaných výrobních a zemědělských areálů 

Výskyt starých ekologických zátěží 

Chybí technická vybavenost 

Nulová základní občanská vybavenost 

Příležitosti 
Rekreační potenciál území 

Modernizace Autocampu u rybníka Špinka 

Hrozby 
Zabírání zemědělské půdy 

Výskyt sesuvných a poddolovaných území v zastavěném území nebo 
zastavitelných plochách bránící možný rozvoj obce 

 

Ždár nad Metují 

Silné stránky 

Lesnatost nad průměrem ORP Náchod 

Přítomnost CHOPAV - Polická pánev 

Výskyt NATURY 2000 - Ptačí oblasti Broumovsko a NATURY 2000 - Evropsky 
významné lokality - Metuje a Dřevíč, Maloplošného zvláště chráněného území - 
Přírodní rezervace Ostaš a Přírodní památky Kočičí skály a CHKO Broumovsko 

Vesnická památková zóna (Skalka) 

Vysoký podíl kvalitní zemědělské půdy 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Příjem obecního rozpočtu nad průměrem ORP Náchod 

Existence železniční dopravy 

Slabé stránky 
Výskyt starých ekologických zátěží 

Slabá občanská vybavenost 

Příležitosti 

Vyšší podíl obyvatel mladších 14 let než průměr ORP Náchod 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Neexistence sesuvného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Rekreační potenciál 

Hrozby Upadající podnikatelská aktivita 

 

Žďárky 

Silné stránky 

Vyšší podíl zemědělské půdy než průměr ORP Náchod 

Vyšší koeficient ekologické stability 

Výskyt CHKO Broumovsko 

Minimální doprava centrem obce a tím výborná kvalita ovzduší  

Přítomnost CHOPAV - Polická pánev 

Slabé stránky 

Lesnatost pod průměrem ORP Náchod 

Špatná dopravní obslužnost, absence železnice 

Výskyt starých ekologických zátěží (Skládka odpadu) 

Slabší občanská vybavenost 

Příležitosti 
Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Rekreační potenciál území 

Hrozby 

Výskyt sesuvných a poddolovaných území v zastavěném území nebo 
zastavitelných plochách bránící možný rozvoj obce 

Úbytek obyvatelstva 

Ohrožení povodněmi 
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Žernov 

Silné stránky 

Výskyt Maloplošného zvláště chráněného území - Národní přírodní památka 
Babiččino údolí a NATURY 2000 - Evropsky významné lokality Babiččino údolí-
Rýzmburk 

Vysoký podíl kvalitní zemědělské půdy 

Příjem obecního rozpočtu nad průměrem ORP Náchod 

Slabé stránky 

Vyšší míra registrované nezaměstnanosti než dlouhodobý průměr ORP Náchod 

Nižší koeficient ekologické stability 

Špatná dopravní obslužnost, absence železnice 

Nízká základní občanská vybavenost 

Příležitosti 

Potenciál zemědělské výroby 

Realizace obchvatu obce 

Neexistence poddolovaného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Neexistence sesuvného území v obci a tím její možnost rozvoje 

Hrozby 
Zabírání zemědělské půdy 

Možný hluk z dopravy 
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III.C ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ  
III.C.1.Metodika pro zhodnocení stavu územních podmínek 
 
Environmentální pilíř (příznivé životní prostředí) 
 
Horninové prostředí a geologie 
Poddolované území 
+  poddolované území se nevyskytuje v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše 
₋  poddolované území se vyskytuje v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše 
Sesuvné území 
+  sesuvné území se nevyskytuje v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše 
₋  sesuvné území se vyskytuje v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše 
Chráněné ložiskové území 
+  chráněné ložiskové území se vyskytuje v území obce 
₋  chráněné ložiskové území se nevyskytuje v území obce 
 
Vodní režim 
Podíl vodních ploch 
+  podíl vodních ploch je nad průměrem ORP Náchod 
₋  podíl vodních ploch je pod průměrem ORP Náchod 
Ohrožení povodněmi 
+  záplavové území nezasahuje do zastavěného území nebo zastavitelných ploch 
₋  záplavové území zasahuje do zastavěného území nebo zastavitelných ploch 
Přítomnost CHOPAV 
+  CHOPAV se vyskytuje na území obce 
₋ CHOPAV se nevyskytuje na území 
Zranitelná oblast 
+  Zranitelná oblast se nevyskytuje 
₋ Zranitelná oblast se vyskytuje 
 
Hygiena životního prostředí 
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
+  území nepatří do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
₋ území patří do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
Hluk z dopravy 
+  území nepatří do oblasti zatíženou hlukem z dopravy 
₋ území patří do oblasti zatíženou hlukem z dopravy 
Výskyt starých ekologických zátěží 
+  stará ekologická zátěž se nevyskytuje na území 
₋ stará ekologická zátěž se vyskytuje na území 
Produkce odpadů 
+  produkce odpadů je pod průměrem ORP Náchodem 
₋ produkce odpadů je nad průměrem ORP Náchodem 
 
Ochrana přírody a krajiny 
Koeficient ekologické stability 
+  krajinný typ B,C 
₋ krajinný typ A 
Výskyt vyšších prvků ekologické stability 
+  na území se vyskytují (regionální a neregionální prvky ÚSES) 
₋ na území se nevyskytují (regionální a neregionální prvky ÚSES) 
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Maloplošná zvláště chráněná území 
+  na území se vyskytuje NPR, NPP, PR, PP 
₋ na území se nevyskytuje NPR, NPP, PR, PP 
NATURA 2000 
+  na území se vyskytuje Evropsky významná lokalita nebo Ptačí oblast 
₋ na území se nevyskytuje Evropsky významná lokalita nebo Ptačí oblast 
Chráněná krajinná oblast 
+  na území se vyskytuje  
₋ na území se nevyskytuje  
 
Zemědělský půdní fond a PUPFL 
Podíl zemědělské půdy 
+  podíl zemědělské půdy nad průměrem ORP  
₋ podíl zemědělské půdy pod průměrem ORP  
Kvalita ZPF 
+  podíl půdy I. a II. třídy ochrany nad průměrem ORP 
₋ podíl půdy I. a II. třídy ochrany pod průměrem ORP 
Lesnatost  
+  podíl lesních pozemků nad průměrem ORP 
₋ podíl lesních pozemků pod průměrem ORP 
% zastoupení kategorií lesa 
+  podíl lesů zvláštního určení a lesů ochranných nad průměrem ORP   
₋ podíl lesů zvláštního určení a lesů ochranných pod průměrem ORP 
Plochy s meliorací 
+  plochy s meliorací nad průměrem ORP 
₋ plochy s meliorací pod průměrem ORP 
 

Sociální pilíř (soudržnost společenství obyvatel) 
 
Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
Hustota silniční sítě 
+  hustá síť silnic dle mapového podkladu 
₋ nedostačující síť silnic dle mapového podkladu 
Hustota železniční sítě 
+  na území se vyskytuje  
₋ na území se nevyskytuje  
Hustota cyklostezek 
+  na území se vyskytuje dostatek cyklostezek a cyklotras 
₋ na území se nevyskytuje dostatek cyklostezek a cyklotras 
Intenzita dopravy 
+  hodnota je v určeném pásmu 
₋ hodnota je mimo určené pásmo 
Vybavení technické infrastruktury 
+  v obci zavedeny min. 2 rozdílné TI (plyn, vodovod, kanalizace) 
₋ v obci zavedena 1 TI 
Dopravní obslužnost 
+  ve frekventovaných ranních a odpoledních  časech více než 5 dopravních spojů do okresních 

měst 
₋ ve frekventovaných ranních a odpoledních  časech méně než 5 dopravních spojů do okresních 

měst 
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Sociodemografické podmínky 
Hustota zalidnění 
+  hodnota je v určeném pásmu 
₋ hodnota je mimo určené pásmo 
Migrace obyvatelstva 
+  obyvatelstvo přibývá 
₋ úbytek obyvatelstva 
Index stáří 
+  hodnota nad průměrem ORP 
₋ hodnota pod průměrem ORP 
Vzdělanostní struktura 
+  poměr vysokoškoláků nad průměrem ORP 
₋ poměr vysokoškoláků pod průměrem ORP 
Mateřské a základní školy 
+  vyskytuje-li se min jedna 
₋ nevyskytuje se nic 
Střední školy 
+  vyskytuje se 
₋ nevyskytuje se 
Zdravotnická zařízení 
+  vyskytuje se 
₋ nevyskytuje se 
Ostatní občanská vybavenost 
+  vyskytuje se 
₋ nevyskytuje se 
 
Bydlení a rekreace 
Výskyt památek 
+  vyskytuje se 
₋ nevyskytuje se 
Nabídka ubytování 
+  vyskytuje se snadná možnost ubytování 
₋ nevyskytuje se snadná možnost ubytování 
Starý bytový fond 
+  podíl bytového fondu staršího 55 let pod průměrem ORP 
₋ podíl bytového fondu staršího 55 let nad průměrem ORP 
Kvalita bydlení 
+  plochy bydlení vztažená na osobu/m2 nad průměrem ORP 
-       plochy bydlení vztažená na osobu/m2 nad průměrem ORP 

 

Ekonomický pilíř (hospodářský rozvoj území) 
 
Hospodářské podmínky 
Míra nezaměstnanosti 
+  míra nezaměstnanosti pod průměrem ORP 
-       míra nezaměstnanosti nad průměrem ORP 
Podnikatelská aktivita 
+  počet ekonomicky aktivních nad průměrem ORP 
-        počet ekonomicky aktivních pod průměrem ORP 
Příjem rozpočtu 
+  příjem rozpočtu nad průměrem ORP  
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-        Příjem rozpočtu pod průměrem ORP 
Vyjíždějící do zaměstnání 
+  počet vyjíždějících pod průměrem ORP 
-        počet vyjíždějících nad průměrem ORP 
Nevyužité výrobní a zemědělské areály 
+  nevyskytují se 
-        vyskytují se 
Podíly výrobních a zemědělských ploch 
+  podíl nad průměrem ORP 
-        Podíl pod průměrem ORP 
 
Veřejná dopravní a technická infrastruktura 
Dopravní napojení 
+  snadné dopravní napojení 
-        možné problémy s napojením 
Kanalizace 
+  návaznost na zastavitelné plochy 
-        zastavitelné plochy bez návaznosti na kanalizaci 
Vodovod 
+  návaznost na zastavitelné plochy 
-        zastavitelné plochy bez návaznosti na kanalizaci 
Plyn 
+  návaznost na zastavitelné plochy 
-        zastavitelné plochy bez návaznosti na kanalizaci 
 
Bydlení a rekreace 
Míra urbanizace 
+  podíl zastavitelných ploch k celkové ploše nad průměrem ORP 
-        podíl zastavitelných ploch k celkové ploše pod průměrem ORP 
Intenzita bytové výstavby 
+   výstavba nad průměrem ORP       
-        výstavba pod průměrem ORP 
% dokončených bytů ke stávajícím 
+  dokončené byty nad průměrem ORP 
-        dokončené byty pod průměrem ORP 
% zastavitelných ploch pro bydlení 
+ zastavitelné ploch určené pro bytovou výstavbu nad průměrem ORP 
-  zastavitelné ploch určené pro bytovou výstavbu pod průměrem ORP 
;;Turistická aktivita 
+ je zázemí pro turistickou aktivitu 
-       území není rekreačně přitažlivé 
Rekreační potenciál 
+  obec má rekreační potenciál 
-        obec nemá rekreační potenciál 
 

Vyhodnocení bylo provedeno na základě aktuálních údajů z ČSÚ, aktualizovaných dat Datového 
modelu, mapového podkladu a průzkumu území. 
 
Pozn. 

U hlavního tematického okruhu v jednotlivých pilířích udržitelného rozvoje, byla  přidělena  
dvojnásobná důležitost celkovém hodnocení. 
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III.C.2. Vyhodnocení stavu územních podmínek pro jednotlivé obce 
 

     

 Obec Bezděkov nad Metují Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   4 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

+  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území + 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi - 

 Přítomnost CHOPAV + 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží - 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2+ 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 + 

 Chráněná krajinná oblast + 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

+ 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa + 

 Plochy s meliorací + 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   2 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

+ 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek + 

 Intenzita dopravy - 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

0 

 Migrace obyvatelstva - 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení + 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

+ 
 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond + 

 Kvalita bydlení + 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   - 1 b. 
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Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti - 

2- 

 Podnikatelská aktivita - 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch + 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení + 

+ 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

0 

 Intenzita bytové výstavby + 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Borová Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   - 4 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží + 

 Produkce odpadů - 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient eologické stability + 

2- 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

- 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) - 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací - 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   - 2 b. 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Hustota silniční sítě - 

0 
 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek - 

 Intenzita dopravy + 
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 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

2- 

 Migrace obyvatelstva - 

 Index stáří - 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy - 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek - 

0 
 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond + 

 Kvalita bydlení + 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   1 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 

0 

 Podnikatelská aktivita + 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály - 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch + 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení + 

+ 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

0 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím + 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Brzice Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   - 1 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

+  Sesuvné území + 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

0 
 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV + 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží + 

 Produkce odpadů + 
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Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient eologické stability + 

2- 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy - 

- 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost + 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací - 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   - 3 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě - 

- 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek - 

 Intenzita dopravy - 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) - 

 Dopravní obslužnost - 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

2- 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří - 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení + 

 Ostatní občanská vybavenost - 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek - 

0 
 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond + 

 Kvalita bydlení + 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   0 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 

2+ 

 Podnikatelská aktivita + 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch + 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení - 

- 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

- 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 
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 Obec Bukovice Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   0 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

+  Sesuvné území + 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

0 
 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV + 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

0 
 Hluk z dopravy - 

 Výskyt starých ekologických zátěží + 

 Produkce odpadů - 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient eologické stability + 

2+ 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 + 

 Chráněná krajinná oblast + 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

- 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací - 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   2 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

+ 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek - 

 Intenzita dopravy + 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění + 

0 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří - 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

+ 
 Nabídka ubytování + 

 Starý bytový fond - 

 Kvalita bydlení + 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   0 b. 

 Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 
0 

 Podnikatelská aktivita + 
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 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály - 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch + 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení + 

+ 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

- 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území - 

     

     

 Obec Červená Hora Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   - 2 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy - 

 Výskyt starých ekologických zátěží + 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient eologické stability - 

2- 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území + 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

+ 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací + 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   0 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

+ 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek + 

 Intenzita dopravy + 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost - 
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Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

0 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek - 

- 
 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond + 

 Kvalita bydlení - 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   - 2 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti - 

2- 

 Podnikatelská aktivita - 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení - 

0 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

0 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím + 

 % zastavitelných ploch pro bydlení + 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území - 

     

     

 Obec Červený Kostelec Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   - 4 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území - 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území + 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi - 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší - 

- 
 Hluk z dopravy - 

 Výskyt starých ekologických zátěží - 

 Produkce odpadů + 

 Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient eologické stability - 
2- 

 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 
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 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast + 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

+ 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací + 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   4 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

+ 

 Hustota železniční sítě + 

 Hustota cyklostezek + 

 Intenzita dopravy - 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

2+ 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří - 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy + 

 Zdravotnická zařízení + 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

+ 
 Nabídka ubytování + 

 Starý bytový fond - 

 Kvalita bydlení + 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   0 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti - 

2- 

 Podnikatelská aktivita - 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání + 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály - 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch + 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení + 

+ 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace + 

+ 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení + 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 
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 Obec Česká Čermná Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   0 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží + 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2+ 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území + 

 NATURA 2000 + 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy - 

- 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) - 

 Lesnatost + 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací - 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   0 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě - 

+ 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek + 

 Intenzita dopravy + 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

0 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek - 

- 
 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond + 

 Kvalita bydlení - 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   - 4 b. 

 
Hospodářské 

podmínky 

Míra nezaměstnanosti - 

2-  Podnikatelská aktivita - 

 Příjem rozpočtu - 
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 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály - 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení + 

- 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

- 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Česká Metuje Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   - 1 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi - 

 Přítomnost CHOPAV + 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

0 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží - 

 Produkce odpadů - 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2+ 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability - 

 Maloplošná zvláště chráněná území + 

 NATURA 2000 + 

 Chráněná krajinná oblast + 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

- 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) - 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací + 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   1 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě - 

0 

 Hustota železniční sítě + 

 Hustota cyklostezek - 

 Intenzita dopravy - 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 Sociodemografické Hustota zalidnění - 0 
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 podmínky Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

+ 
 Nabídka ubytování + 

 Starý bytový fond - 

 Kvalita bydlení + 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   - 3 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 

2- 

 Podnikatelská aktivita - 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání + 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály - 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení + 

0 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

- 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území - 

     

     

 Obec Česká Skalice Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   1 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch + 

0 
 Ohrožení povodněmi - 

 Přítomnost CHOPAV + 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší - 

- 
 Hluk z dopravy - 

 Výskyt starých ekologických zátěží - 

 Produkce odpadů - 

 
Ochrana přírody a 

krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2+  Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území + 
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 NATURA 2000 + 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

+ 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa + 

 Plochy s meliorací - 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   1 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

+ 

 Hustota železniční sítě + 

 Hustota cyklostezek + 

 Intenzita dopravy + 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

0 

 Migrace obyvatelstva - 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení + 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

0 
 Nabídka ubytování + 

 Starý bytový fond - 

 Kvalita bydlení - 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   4 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 

2+ 

 Podnikatelská aktivita - 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání + 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch + 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení + 

+ 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace + 

+ 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení + 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Dolní Radechová Kód obce   
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 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   - 5 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

0 
 Hluk z dopravy - 

 Výskyt starých ekologických zátěží - 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2- 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

- 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) - 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací - 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   1 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

0 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek - 

 Intenzita dopravy - 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění + 

2+ 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) + 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení + 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek - 

- 
 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond - 

 Kvalita bydlení - 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   - 1 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti - 

2- 
 Podnikatelská aktivita + 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 
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 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení + 

+ 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace + 

0 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím + 

 % zastavitelných ploch pro bydlení + 

 Turistická aktivita - 

 Rekreační potenciál území - 

     

     

 Obec Horní Radechová Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   - 5 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

0 
 Hluk z dopravy - 

 Výskyt starých ekologických zátěží - 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2- 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

- 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) - 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací - 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   - 2 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

- 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek - 

 Intenzita dopravy - 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) - 

 Dopravní obslužnost - 

 Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 
0 

 Migrace obyvatelstva + 
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 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek - 

- 
 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond - 

 Kvalita bydlení - 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   - 3 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 

2- 

 Podnikatelská aktivita + 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály - 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení - 

- 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace + 

0 

 Intenzita bytové výstavby + 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení + 

 Turistická aktivita - 

 Rekreační potenciál území - 

     

     

 Obec Hořičky Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   0 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

+  Sesuvné území + 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží + 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability - 

2- 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 - 
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 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

+ 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací + 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   3 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

+ 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek - 

 Intenzita dopravy + 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

2+ 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) + 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení + 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

0 
 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond - 

 Kvalita bydlení + 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   2 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 

2+ 

 Podnikatelská aktivita + 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání + 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení + 

0 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

0 

 Intenzita bytové výstavby + 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Hronov Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   -2 b. 
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 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území - 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území + 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi - 

 Přítomnost CHOPAV + 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší - 

- 
 Hluk z dopravy - 

 Výskyt starých ekologických zátěží - 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2+ 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 + 

 Chráněná krajinná oblast + 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy - 

- 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) - 

 Lesnatost + 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací - 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   2 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

+ 

 Hustota železniční sítě + 

 Hustota cyklostezek + 

 Intenzita dopravy + 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

0 

 Migrace obyvatelstva - 

 Index stáří - 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy + 

 Zdravotnická zařízení + 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

+ 
 Nabídka ubytování + 

 Starý bytový fond - 

 Kvalita bydlení + 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   - 1 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti - 

2- 
 Podnikatelská aktivita - 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály - 
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 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení + 

+ 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

0 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím + 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Kramolna Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   - 2 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

+  Sesuvné území + 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží - 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2- 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy - 

- 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) - 

 Lesnatost + 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací + 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   3 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

+ 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek + 

 Intenzita dopravy + 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 
Sociodemografické 

podmínky 

Hustota zalidnění + 

2+  Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří + 
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 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) + 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

0 
 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond + 

 Kvalita bydlení - 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   0 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti - 

2- 

 Podnikatelská aktivita + 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení + 

+ 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace + 

+ 

 Intenzita bytové výstavby + 

 % dokončených bytů ke stávajícím + 

 % zastavitelných ploch pro bydlení + 

 Turistická aktivita - 

 Rekreační potenciál území - 

     

     

 Obec Lhota pod Hořičkami Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   - 2 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží + 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability - 

2- 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast - 
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Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

+ 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací + 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   - 2 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

0 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek - 

 Intenzita dopravy + 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost - 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

2- 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy - 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

0 
 Nabídka ubytování + 

 Starý bytový fond - 

 Kvalita bydlení - 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   1 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 

0 

 Podnikatelská aktivita + 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení - 

0 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

+ 

 Intenzita bytové výstavby + 

 % dokončených bytů ke stávajícím + 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Litoboř Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   0 b. 

 Horninové Poddolované území + + 
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 prostředí a 
geologie 

Sesuvné území + 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží + 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability - 

2- 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

+ 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací + 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   - 4 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě - 

- 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek - 

 Intenzita dopravy - 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) - 

 Dopravní obslužnost - 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

2- 

 Migrace obyvatelstva - 

 Index stáří - 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) + 

 Mateřské a základní školy - 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost - 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

- 
 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond - 

 Kvalita bydlení - 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   - 2 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti - 

0 

 Podnikatelská aktivita + 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání + 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 
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Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení - 

- 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

- 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Machov Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   0 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi - 

 Přítomnost CHOPAV + 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží - 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2+ 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území + 

 NATURA 2000 + 

 Chráněná krajinná oblast + 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy - 

- 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) - 

 Lesnatost + 

 % zastoupení kategorií lesa + 

 Plochy s meliorací - 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   0 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě - 

- 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek + 

 Intenzita dopravy - 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost - 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

0 
 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří - 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 
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 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení + 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

+ 
 Nabídka ubytování + 

 Starý bytový fond + 

 Kvalita bydlení + 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   - 1 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 

0 

 Podnikatelská aktivita + 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení - 

0 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

- 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Mezilečí Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   - 2 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

+  Sesuvné území + 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží + 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2- 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast - 

 Zemědělský půdní Podíl zemědělské půdy - - 
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 fond a PUPFL Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost + 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací - 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   - 4 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě - 

- 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek - 

 Intenzita dopravy - 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) - 

 Dopravní obslužnost - 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

2- 

 Migrace obyvatelstva - 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy - 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost - 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

- 
 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond - 

 Kvalita bydlení - 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   - 4 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti - 

2- 

 Podnikatelská aktivita - 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály - 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení - 

- 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

- 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Náchod Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   - 2 b. 

 Horninové 
prostředí a 

Poddolované území + 
- 

 Sesuvné území - 
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 geologie Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi - 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší - 

- 
 Hluk z dopravy - 

 Výskyt starých ekologických zátěží - 

 Produkce odpadů - 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2+ 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území + 

 NATURA 2000 + 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy - 

- 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) - 

 Lesnatost + 

 % zastoupení kategorií lesa + 

 Plochy s meliorací - 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   4 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

+ 

 Hustota železniční sítě + 

 Hustota cyklostezek + 

 Intenzita dopravy - 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

2+ 

 Migrace obyvatelstva - 

 Index stáří - 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) + 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy + 

 Zdravotnická zařízení + 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

+ 
 Nabídka ubytování + 

 Starý bytový fond + 

 Kvalita bydlení - 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   2 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti - 

0 

 Podnikatelská aktivita - 

 Příjem rozpočtu + 

 Vyjíždějící do zaměstnání + 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 Veřejná dopravní a Dopravní napojení + + 
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 technická 
infrastrutura 

Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace + 

+ 

 Intenzita bytové výstavby + 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení + 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Nový Hrádek Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   0 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží - 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2+ 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území + 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy - 

- 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) - 

 Lesnatost + 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací - 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   3 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě - 

+ 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek + 

 Intenzita dopravy + 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

2+ 
 Migrace obyvatelstva - 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) + 

 Mateřské a základní školy + 
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 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení + 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

0 
 Nabídka ubytování + 

 Starý bytový fond - 

 Kvalita bydlení - 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   2 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 

0 

 Podnikatelská aktivita - 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání + 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení + 

+ 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace + 

+ 

 Intenzita bytové výstavby + 

 % dokončených bytů ke stávajícím + 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Police nad Metují Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   0 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi - 

 Přítomnost CHOPAV + 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší - 

- 
 Hluk z dopravy - 

 Výskyt starých ekologických zátěží - 

 Produkce odpadů - 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2+ 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území + 

 NATURA 2000 + 

 Chráněná krajinná oblast + 

 Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 
+ 

 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) - 
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 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa + 

 Plochy s meliorací + 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   2 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

+ 

 Hustota železniční sítě + 

 Hustota cyklostezek + 

 Intenzita dopravy + 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění + 

0 

 Migrace obyvatelstva - 

 Index stáří - 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení + 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

+ 
 Nabídka ubytování + 

 Starý bytový fond + 

 Kvalita bydlení - 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   - 1 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti - 

2- 

 Podnikatelská aktivita - 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály - 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch + 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení + 

+ 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

0 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím + 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Říkov Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   - 4 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 
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Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi - 

 Přítomnost CHOPAV + 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy - 

 Výskyt starých ekologických zátěží + 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2- 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

- 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací - 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   0. b 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

+ 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek - 

 Intenzita dopravy + 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

0 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) + 

 Mateřské a základní školy - 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek - 

- 
 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond - 

 Kvalita bydlení + 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   - 2 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti - 

2- 

 Podnikatelská aktivita - 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch + 

 Veřejná dopravní a 
technická 

Dopravní napojení + 
0 

 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) + 



ÚAP správní území ORP Náchod  prosinec2012 
 

 infrastrutura Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace + 

0 

 Intenzita bytové výstavby + 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení + 

 Turistická aktivita - 

 Rekreační potenciál území - 

     

     

 Obec Slatina nad Úpou Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   2 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi - 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží + 

 Produkce odpadů - 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2+ 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území + 

 NATURA 2000 + 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy - 

+ 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost + 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací + 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   - 2 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě - 

- 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek + 

 Intenzita dopravy - 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost - 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

2- 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří - 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy - 

 Střední školy - 
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 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

+ 
 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond + 

 Kvalita bydlení + 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   - 3 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 

2- 

 Podnikatelská aktivita - 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály - 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení - 

- 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

0 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím + 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Stárkov Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   0 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území - 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území + 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi - 

 Přítomnost CHOPAV + 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží - 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2+ 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 + 

 Chráněná krajinná oblast + 

 
Zemědělský půdní 

fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy - 

-  Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) - 

 Lesnatost + 
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 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací - 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   1 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

0 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek + 

 Intenzita dopravy - 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost - 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

0 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří - 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení + 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

+ 
 Nabídka ubytování + 

 Starý bytový fond - 

 Kvalita bydlení + 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   - 4 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 

2- 

 Podnikatelská aktivita - 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály - 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení - 

- 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

- 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Studnice Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   - 4 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 Vodní režim Podíl vodních ploch - - 
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 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží + 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2- 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy - 

- 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost + 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací - 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   2 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

+ 

 Hustota železniční sítě + 

 Hustota cyklostezek + 

 Intenzita dopravy + 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

2+ 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení + 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

- 
 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond - 

 Kvalita bydlení - 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   2 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 

0 

 Podnikatelská aktivita + 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Dopravní napojení + 

+  Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) + 
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 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace + 

+ 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím + 

 % zastavitelných ploch pro bydlení + 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Suchý Důl Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   3 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

0 
 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV + 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží - 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2+ 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území + 

 NATURA 2000 + 

 Chráněná krajinná oblast + 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy - 

+ 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) - 

 Lesnatost + 

 % zastoupení kategorií lesa + 

 Plochy s meliorací + 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   0 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě - 

- 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek + 

 Intenzita dopravy - 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) - 

 Dopravní obslužnost - 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

0 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 
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 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

+ 
 Nabídka ubytování + 

 Starý bytový fond + 

 Kvalita bydlení - 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   - 1 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 

0 

 Podnikatelská aktivita + 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení - 

- 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

0 

 Intenzita bytové výstavby + 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Velká Jesenice Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   1 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

+  Sesuvné území + 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch + 

0 
 Ohrožení povodněmi - 

 Přítomnost CHOPAV + 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží + 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability - 

2- 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

+ 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa - 
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 Plochy s meliorací + 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   2 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

+ 

 Hustota železniční sítě + 

 Hustota cyklostezek - 

 Intenzita dopravy + 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) - 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

0 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

+ 
 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond + 

 Kvalita bydlení + 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   - 4 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti - 

2- 

 Podnikatelská aktivita - 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály - 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch + 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení + 

- 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

- 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita - 

 Rekreační potenciál území - 

     

     

 Obec Velké Petrovice Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   2 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 
Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 
- 

 Ohrožení povodněmi - 
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 Přítomnost CHOPAV + 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží + 

 Produkce odpadů - 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2+ 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 + 

 Chráněná krajinná oblast + 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

+ 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) - 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa + 

 Plochy s meliorací + 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   0 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

+ 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek - 

 Intenzita dopravy + 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

0 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek - 

- 
 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond - 

 Kvalita bydlení + 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   - 4 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti - 

2- 

 Podnikatelská aktivita + 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály - 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch + 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení + 

- 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) - 
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Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

- 

 Intenzita bytové výstavby + 

 % dokončených bytů ke stávajícím + 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita - 

 Rekreační potenciál území - 

     

     

 Obec Velké Poříčí Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   - 4 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi - 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší - 

- 
 Hluk z dopravy - 

 Výskyt starých ekologických zátěží - 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability - 

2- 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

+ 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací + 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   3 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

+ 

 Hustota železniční sítě + 

 Hustota cyklostezek + 

 Intenzita dopravy + 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

2+ 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy + 

 Zdravotnická zařízení + 

 Ostatní občanská vybavenost + 
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Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

0 
 Nabídka ubytování + 

 Starý bytový fond - 

 Kvalita bydlení - 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   2 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 

0 

 Podnikatelská aktivita - 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch + 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení + 

+ 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace + 

+ 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím + 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Vestec Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   0 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

+  Sesuvné území + 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží + 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability - 

2- 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability - 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

+ 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa + 

 Plochy s meliorací + 
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 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   - 1 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

0 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek - 

 Intenzita dopravy + 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost - 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

- 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy - 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost - 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

0 
 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond + 

 Kvalita bydlení - 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   0 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 

2+ 

 Podnikatelská aktivita + 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch + 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení - 

- 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

- 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Vysoká Srbská Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   0 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území - 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

-  Ohrožení povodněmi - 

 Přítomnost CHOPAV + 
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 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží - 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2+ 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast + 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy - 

- 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) - 

 Lesnatost + 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací - 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   - 2 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě - 

- 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek - 

 Intenzita dopravy - 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost - 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

2- 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří - 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy - 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

+ 
 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond + 

 Kvalita bydlení + 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   0 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 

0 

 Podnikatelská aktivita + 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení - 

0 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Bydlení a rekreace Míra urbanizace - 0 
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 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím + 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Vysokov Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   - 6 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší - 

- 
 Hluk z dopravy - 

 Výskyt starých ekologických zátěží + 

 Produkce odpadů - 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability - 

2- 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

- 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací - 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   - 2 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

+ 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek - 

 Intenzita dopravy + 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

2- 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy - 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 Bydlení a rekreace Výskyt památek + - 
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 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond - 

 Kvalita bydlení - 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   3 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 

2+ 

 Podnikatelská aktivita + 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch + 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení + 

+ 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace + 

0 

 Intenzita bytové výstavby + 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení + 

 Turistická aktivita - 

 Rekreační potenciál území - 

     

     

 Obec Zábrodí Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   - 1 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch + 

0 
 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží - 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2- 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

+ 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací + 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   0 b. 
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Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě + 

+ 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek + 

 Intenzita dopravy + 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) - 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

2- 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří - 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy - 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek - 

+ 
 Nabídka ubytování + 

 Starý bytový fond + 

 Kvalita bydlení + 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   1 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 

0 

 Podnikatelská aktivita + 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály - 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch + 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení + 

0 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace + 

+ 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím + 

 % zastavitelných ploch pro bydlení + 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Žďár nad Metují Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   5 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

+  Sesuvné území + 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

0 
 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV + 

 Zranitelná oblast - 
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Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží - 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2+ 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území + 

 NATURA 2000 + 

 Chráněná krajinná oblast + 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy - 

+ 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost + 

 % zastoupení kategorií lesa + 

 Plochy s meliorací + 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   - 1 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě - 

0 

 Hustota železniční sítě + 

 Hustota cyklostezek - 

 Intenzita dopravy - 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost + 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

2- 

 Migrace obyvatelstva - 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

+ 
 Nabídka ubytování + 

 Starý bytový fond + 

 Kvalita bydlení - 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   1 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti - 

0 

 Podnikatelská aktivita - 

 Příjem rozpočtu + 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch + 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení + 

0 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 
Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 
+ 

 Intenzita bytové výstavby + 
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 % dokončených bytů ke stávajícím + 

 % zastavitelných ploch pro bydlení - 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Žďárky Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   - 4 b. 

 Horninové 
prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

-  Sesuvné území - 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi - 

 Přítomnost CHOPAV + 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy + 

 Výskyt starých ekologických zátěží - 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2- 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability - 

 Maloplošná zvláště chráněná území - 

 NATURA 2000 - 

 Chráněná krajinná oblast + 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

- 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) - 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací + 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   - 1 b. 

 

Veřejná dopravní a 
technická 

infrastrutura 

Hustota silniční sítě - 

- 

 Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek + 

 Intenzita dopravy - 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost - 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění + 

0 

 Migrace obyvatelstva - 

 Index stáří + 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy + 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 
Bydlení a rekreace 

Výskyt památek - 
0 

 Nabídka ubytování - 
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 Starý bytový fond + 

 Kvalita bydlení + 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   1 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti + 

0 

 Podnikatelská aktivita + 

 Příjem rozpočtu - 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení - 

0 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace - 

+ 

 Intenzita bytové výstavby + 

 % dokončených bytů ke stávajícím + 

 % zastavitelných ploch pro bydlení + 

 Turistická aktivita + 

 Rekreační potenciál území + 

     

     

 Obec Žernov Kód obce   

 PŔÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   2 b. 
 Horninové 

prostředí a 
geologie 

Poddolované území + 

+  Sesuvné území + 

 Chráněné ložiskové území - 

 

Vodní režim 

Podíl vodních ploch - 

- 
 Ohrožení povodněmi + 

 Přítomnost CHOPAV - 

 Zranitelná oblast - 

 

Hygiena životního 
prostředí 

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší + 

+ 
 Hluk z dopravy - 

 Výskyt starých ekologických zátěží + 

 Produkce odpadů + 

 

Ochrana přírody a 
krajiny 

Koeficient ekologické stability + 

2+ 
 Výskyt vyších prvků ekologické stability + 

 Maloplošná zvláště chráněná území + 

 NATURA 2000 + 

 Chráněná krajinná oblast - 

 

Zemědělský půdní 
fond a PUPFL 

Podíl zemědělské půdy + 

- 
 Kvalita ZPF (zastoupení I. a II. tříd) + 

 Lesnatost - 

 % zastoupení kategorií lesa - 

 Plochy s meliorací - 

 SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ   - 1 b. 

 Veřejná dopravní a Hustota silniční sítě + + 
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 technická 
infrastrutura 

Hustota železniční sítě - 

 Hustota cyklostezek + 

 Intenzita dopravy + 

 Vybavení TI (plyn, kanalizace, vodovod) + 

 Dopravní obslužnost - 

 

Sociodemografické 
podmínky 

Hustota zalidnění - 

2- 

 Migrace obyvatelstva + 

 Index stáří - 

 Vzdělanostní struktura (Vysokoškoláci) - 

 Mateřské a základní školy - 

 Střední školy - 

 Zdravotnická zařízení - 

 Ostatní občanská vybavenost + 

 

Bydlení a rekreace 

Výskyt památek + 

0 
 Nabídka ubytování - 

 Starý bytový fond + 

 Kvalita bydlení - 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   - 1 b. 

 

Hospodářské 
podmínky 

Míra nezaměstnanosti - 

0 

 Podnikatelská aktivita + 

 Příjem rozpočtu + 

 Vyjíždějící do zaměstnání - 

 Nevyužité výrobní a zemědělské areály + 

 Podíly zemědělských a výrobních ploch - 

 
Veřejná dopravní a 

technická 
infrastrutura 

Dopravní napojení - 

- 
 Kanalizace (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 Vodovod (návaznost na zastavitelné plochy) + 

 Plyn (návaznost na zastavitelné plochy) - 

 

Bydlení a rekreace 

Míra urbanizace + 

0 

 Intenzita bytové výstavby - 

 % dokončených bytů ke stávajícím - 

 % zastavitelných ploch pro bydlení + 

 Turistická aktivita - 

 Rekreační potenciál území + 
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III.C.3 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH 
PODMÍNEK DLE PILÍŘŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

     

 Výsledné porovnání vyhodnocení 

 Obec 
Přírodní 
prostředí 

Soudržnost 
obyvatel 

Hospodářský 
rozvoj 

 
Bezděkov nad 
Metují + 4  + 2  - 1  

 Borová - 4  - 2  + 1  

 Brzice - 1  - 3  + 0 

 Bukovice + 0  + 2  + 0 

 Červená Hora - 2  + 0  - 2 

 Červený Kostelec - 4  + 4  + 0 

 Česká Čermná + 0  + 0  - 4 

 Česká Metuje - 1  + 1  - 3 

 Česká Skalice + 1 + 1 + 4 

 Dolní Radechová - 5 + 1 - 1 

 Horní Radechová - 5 - 2 - 3 

 Hořičky + 0 + 3 + 2 

 Hronov - 2 + 2 - 1 

 Kramolna - 2 + 3 + 0 

 
Lhota pod 
Hořičkami - 2 - 2 + 1 

 Litoboř + 0 - 4 - 2 

 Machov + 0 + 0 - 1 

 Mezilečí - 2 - 4 - 4 

 Náchod - 2 + 4 + 2 

 Nový Hrádek + 0 + 3 + 2 

 Police nad Metují + 0 + 2 - 1 

 Říkov - 4 + 0 - 2 

 Slatina nad Úpou + 2 - 2 - 3 

 Stárkov + 0 + 1 - 4 

 Studnice - 4 + 2 + 2 

 Suchý Důl + 3 + 0 - 1 

 Velká Jesenice + 1 + 2 - 4 

 Velké Petrovice + 2 + 0 - 4 

 Velké Poříčí - 4 + 3 + 2 

 Vestec + 0 - 1 + 0 

 Vysoká Srbská + 0 - 2 + 0 

 Vysokov - 6 ¨- 2 + 3 

 Zábrodí - 1 + 0 + 1 

 Žďár nad Metují + 5 - 1 + 1 

 Žďárky - 4 - 1 + 1 

 Žernov + 2 - 1 - 1 

     

   Dobré územní podmínky ve všech třech pilířích 

 

  
Dobré hospodářské podmínky se sníženou kvalitou ŽP a 
narušenou soudržností  

 

  
Vysoká soudržnost obyvatel a přijatelné ŽP, ale snížený 
hospodářský potenciál  

 

  
Dobré ŽP s nízkým hospodářským potenciálem a 
narušenou soudržností  

 

  
Vysoká soudržnost obyvatel, ale nízká kvalita ŽP a 
průměrný či nižší hospodářský potenciál  

   
Průměrné až silně podpůměrné podmínky ve všech 
pilířích 
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Vyhodnocení vyváženosti jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje bylo provedeno na základě 

zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území, uvedených v předchozích kapitolách 

dokumentace, zejména na základě provedených SWOT analýz pro jednotlivé tematické 

okruhy a jednotlivé obce. Vyváženost vztahu územních podmínek je vyhodnocena pro: 

hospodářský rozvoj (pilíř hospodářský) 

soudržnost společenství obyvatel území (pilíř sociální) 

příznivé životní prostředí (environmentální pilíř) 

Příznivé územní podmínky pro žádoucí a udržitelný rozvoj v rámci jednotlivých pilířů 

obvykle korespondují s identifikovanými silnými stránkami SWOT analýzy, případně se 

odrážejí i ve zjištěných příležitostech rozvoje území. Nepříznivé podmínky pro udržitelný 

rozvoj lze často ztotožnit se slabými stránkami SWOT analýzy, podmínky pro rozvoj jsou 

mnohdy limitovány zjištěnými hrozbami, pokud se hrozby nepodaří odstranit. 

Z údajů a z rozboru lze konstatovat, že podmínky pro nadprůměrný potenciál hospodářského 

rozvoje vykazují území v okolí větších sídel. Tento je umocněn vznikem průmyslových zón v 

Červeném Kostelci, Stolín-Lhotka, Říkově - České Skalici, na Vysokově, průmyslových 

ploch podél II/303 od Bělovsi po Hronov a v Polici nad Metují. Rozvoj průmyslové výroby 

v severovýchodním cípu správního území je omezen existencí velkoplošného chráněného 

území CHKO Broumovsko.  

Omezujícím faktorem dalšího hospodářského rozvoje je okrajová poloha území vůči území 

ČR a spolu s tím i absence odpovídajícího dopravního napojení. Stávající I/33 ani I/14, jako 

hlavní dopravní přivaděče do území, svými parametry už dlouhodobě nevyhovují. De facto 

jsou i příčinou zpomalení příhraniční spolupráce. A to i v případě rozvoje cestovního ruchu, 

který je vzhledem k přírodním podmínkám a kulturně historickému vývoji území velmi 

vysoký. 

Stav technické infrastruktury je vyhovující a po jejím dokončení v některých okrajových 

částech může území zabezpečit kompletní požadavky na jejich využívání.  

Zcela zásadní pro další hospodářský růst je výstavba dálnice D11 (R11) v úsecích Hradec 

Králové - Jaroměř a Jaroměř - hranice s Polskem. Dále pak realizace obchvatů Náchoda, 

Červeného Kostelce, Hronova a Bukovice. 

Významnou složkou pro posouzení vyváženosti jednotlivých pilířů je dále sociální pilíř 

zahrnující lidský potenciál, vybavenost území a aspekty bezpečnosti. Z pohledu 

demografického vývoje se na správním území nacházejí mikroregiony s velmi negativním 

stavem. Jedná se zejména o Stárkovsko s dlouhodobým a trvalým poklesem obyvatel a velmi 

nízkým potenciálem vzdělanosti. Jako další sociálně problémovými územími se jeví okrajové 

oblasti mimo hlavní tahy - jihovýchodní cíp jižně Náchoda a západní výběžek západně 

Babiččina údolí. 

Překvapivým zjištěním je dlouhodobě vyšší míra nezaměstnanosti v Náchodě proti průměru 

celého správního území.  

Rozsah kulturní a sportovní vybavenosti odpovídá spádovosti daného sídla s větší nabídkou 

ve městech a velmi malou nebo žádnou v menších obcích. S nadregionálním významem lze 

počítat v lokalitách s národními kulturními památkami (Náchod, Ratibořice-Česká Skalice, 

Dobrošov) a v případě využití VD Rozkoš a turisticko-lezeckého prostoru Broumovských 

stěn.  

Z hledisek bezpečnosti se jako nejproblematičtější jeví záplavy a segregace sociálně 

hendikepovaných obyvatel. 

Posledním hlediskem udržitelného rozvoje je pilíř environmentální, zahrnující přírodní 

složky. Ve vztahu k existenci CHKO Broumovsko s NPR Broumovskými stěnami, vodní 

nádrží Rozkoš, zeleného údolí NPP Babiččino údolí a lesním masivem v jihovýchodním cípu 
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nad údolím Metuje lze tento hodnotit pozitivně. Relativně vysoká zalesněnost zvlněné krajiny 

spolu s vodními toky Metuje a Úpy vytváří charakteristické a nezaměnitelné rysy území.  

Z geografického hlediska má vyšší přírodní potenciál východní část. 

Kvalita ovzduší je pozitivně ovlivněna absencí těžké výroby, postupnou plynofikací a 

existencí CZT v Náchodě. Nejproblematičtěji se proto jeví zatížení dopravou. 
 

Závěry pro územní plány správního území ORP Náchod 

Vzhledem k tomu, že se jedná o území, s určitým potenciálem ekonomického rozvoje ale 

zároveň i s relativně dobrým životním prostředím, bude pozornost řešení územního plánu 

soustředěna zejména na vytváření územně technických podmínek pro dosažení vyváženosti 

stavu území při zachování a rozvoji přírodních a kulturních hodnot území, přičemž budou 

zohledněny demografické a sociální podmínky a optimální využívání hospodářského 

potenciálu území. 

Odstranění současných či případně budoucích negativních vlivů na harmonický vztah pilířů 

udržitelného rozvoje území bude i předmětem návrhů územního plánu.  

Vyváženost udržitelného rozvoje bude podpořena: 

podporou ekonomického rozvoje  

potvrzením, popř. doplněním koncepce dopravy 

návrhem rozvoje ploch pro bydlení – zajištění podmínek pro trvale bydlící 

obyvatelstvo 

návrhem ploch pro veřejnou infrastrukturu – zajištění optimálních podmínek pro 

všechny uživatele území 

podporou vysoce kvalitního a udržitelného turistického ruchu 

zabezpečením souladu jednotlivých činností v území, omezením na přípustnou míru 

jejich negativních vlivů 

návrhem ochrany přírodních hodnot a přírodního dědictví včetně krajiny 

návrhem na ochranu a rozvoj kulturního dědictví 

návrhem odstraňování škod na životním prostředí 

Urbanizační expanze mimo hranice zastavěného území musí být uvážená a 

zdůvodněná, provozování činností v souladu se zásadami ochrany přírody nesmí ohrozit 

ekologickou stabilitu území a kvalitu životního prostředí. 

Základním cílem ÚPD musí být příprava podmínek pro realizaci vyváženého, 

kontinuálního a udržitelného rozvoje území - posilování hospodářské a společenské 

soudržnosti při zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních 

hodnot. 
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III.D URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚPD 

Závady, problémy a nedostatky zjištěné v území jsou podrobně popsány v dílčích kapitolách RURÚ a 

vyplývají ze slabých stránek území, které byly identifikovány v rámci SWOT analýz. V rámci těchto 

dílčích kapitol jsou určeny problémy k řešení v ÚPD podle jednotlivých tematických okruhů. 

Zobrazitelné problémy k řešení v územním plánu jsou zachyceny ve výkrese č.4 – Problémový výkres. 

Dále jsou uvedeny hlavní problémy urbanistické, dopravní a inženýrsko-technické 

 existence ploch brownfields a výroby v centrálních částech měst (Náchod - Tepna, Rubena, 

Červený Kostelec - Textonnia) 

 kolize externího rozvoje na volných plochách vzhledem k požadavkům na ochranu přírody a 

krajiny 

 neexistence dálnice D11 (R11) v širším vztažném území 

 průtahy dopravně zatížených komunikací středy měst z důvodů chybějících obchvatů 

Náchoda, Červeného Kostelce, Hronova a Bukovice,  

 výrazný rozdíl mezi potřebou a skutečným stavem parkovacích stání v centru, absence 

parkovacích stání v turisticky zatížených lokalitách 

 nevyužití obslužného potenciálu smíšené veřejné dopravy autobus - železnice 

 kolizní stav některých významných křižovatek 

 nevyhovující parametry místních obslužných komunikací (nedostatečné šířkové a prostorové 

uspořádání) 

 realizace vodovodního přivaděče Trutnov - Červený Kostelec - Velké Poříčí 

 realizace vrchního vedení 2x 110kV Neznášov - Babí 

 propojovací plynovod VVTL DN 500 k hranicím s Polskem 

 plynovod VTL DN300 obchvat České Skalice 

 

URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH OBCÍ 

BEZDĚKOV NAD METUJÍ 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické  Není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
   

II. Rizika a ohrožení 

Zastavěná plocha v záplavové oblast   
 

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Zajistit podmínky pro zvýšení obytné atraktivity území 
- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
- Zajistit podmínky pro eliminaci negativních dopadů ze zemědělské výroby 
- řešit kanalizace a ČOV 
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- vyplývající ze statutu „obce obsluhované: většina EO občanů dojíždí do práce do okolních větších 

měst, je nedostatek dětí do školy a školky 

BOROVÁ 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické  není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
   

II. Rizika a ohrožení 

    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- Řešit technickou infrastrukturu - čistírnu odpadních vod 
- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
-      řešit kanalizace a ČOV 
 

BRZICE 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické  H5. Není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
   

II. Rizika a ohrožení 

    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit technickou infrastrukturu, dořešení zásobování pitnou vodou, odkanalizování území a 
čištění odpadních vod 

- Zajistit podmínky pro zvýšení obytné atraktivity území 
- Zajistit novou elektrickou síť v Komárově 
-      Zlepšit stav místních komunikací 
 

BUKOVICE 

 

 I. Závady 
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I.A .urbanistické    
I.B. dopravní  nevyhovující stav silnice II/303 při průjezdu obcí nesouhlas s přeložkou (dle ZUR) 
I.C. hygienické   
   

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území   
Záplavové území (Dunajka) 
 

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 

  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Dořešit novou územně plánovací dokumentaci s přeložkou komunikace II/303 
- Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
- Rekonstrukce stávajících komunikací 
Zajistit podmínky pro eliminaci negativních dopadů z průjezdné dopravy 
 

ČERVENÁ HORA 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické  není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
   

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území   
Záplavové území  

III. Vzájemné střety záměrů 

   

IV. Střety záměrů s limity využití území 

  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
- Zajistit podmínky pro eliminaci negativních dopadů z průjezdné dopravy 
- Řešit technickou infrastrukturu, odkanalizování území a čištění odpadních vod 
 

ČERVENÝ KOSTELEC 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické  staré ekologické zátěže (5) 
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II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území   
Záplavové území 
Poddolované území    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
- Dořešení technické infrastruktury v okrajových místních částech 
- Zajistit podmínky pro eliminaci negativních dopadů z průjezdné dopravy 
- Řešit přeložku I/14 
 

ČESKÁ ČERMNÁ 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní   nevyhovující šířky komunikací, křižovatka ve středu obce (omezený rozhled) 
I.C. hygienické  není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče,  
   

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
- Řešit technickou infrastrukturu, odkanalizování území a čištění odpadních vod 
 

ČESKÁ METUJE 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické  není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
   

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvná území 
Stará ekologická zátěž - skládka   
záplavové území  

III. Vzájemné střety záměrů 
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IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
- Řešit technickou infrastrukturu, odkanalizování území a čištění odpadních vod 
 

ČESKÁ SKALICE 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické   
   

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území (potenciální 9 a aktivní 1) 
Záplavová zóna 
Stáré ekologické zátěže (vepřín, Skaličan, skládka u nádraží)    

III. Vzájemné střety záměrů 

   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
- Revitalizace Autocampu Rozkoš 
- Dobudování stezek pro nemotorovou dopravu 
- Zajistit podmínky pro eliminaci negativních dopadů z průjezdné dopravy 
- Dořešení technické infrastruktury v okrajových místních částech 
- Řešit protipovodňová opatření 
 

DOLNÍ RADECHOVÁ 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní   hlavní dopravní průjezd středem obce – negativní vliv na bydlení 
I.C. hygienické   
   

II. Rizika a ohrožení 

Sesuvné území (potenciální 6 a aktivní 9) 
Stará ekologická zátěž (skládka)    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
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  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Zajistit podmínky pro eliminaci negativních dopadů z průjezdné dopravy 
- Dobudování stezek pro nemotorovou dopravu 
 

HORNÍ RADECHOVÁ 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické  není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
   

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území (potenciální 5 a aktivní 4) 
Stará ekologická zátěž (skládka)   
Riziko přívalových dešťů  

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit technickou infrastrukturu, odkanalizování území a čištění odpadních vod 
- Zajistit podmínky pro eliminaci negativních dopadů z průjezdné dopravy 
 

HOŘIČKY 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické  není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
   

II. Rizika a ohrožení 

    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
- Řešit technickou infrastrukturu, odkanalizování území a čištění odpadních vod 
 

HRONOV 
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 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické   
 
   

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území (potenciální 23 a aktivní 8) 
Stará ekologická zátěž (skládka Zbečník) 
Poddolované území    

III. Vzájemné střety záměrů 

   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
- Zajistit podmínky pro eliminaci negativních dopadů z průjezdné dopravy 
- Řešit přeložku II/303 
- Dořešení technické infrastruktury v okrajových místních částech 
- Řešit protipovodňová opatření 
 

KRAMOLNA 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní  úzké komunikace ( v návaznosti na zastavitelné plochy a zájem o výstavbu RD)  
  absence chodníků 
I.C. hygienické   
   

II. Rizika a ohrožení 

Sesuvné území (potenciální 1) 
Přívalové místní povodně (Trubějov)    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
Dořešení inženýrských sítí 
Řešit chodníky 
Zajistit opatření proti vodě z polí při přívalových deští 
 

LITOBOŘ 
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 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické  není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
 
   

II. Rizika a ohrožení 
Při přívalových deštích – voda z polí  
   

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit územně plánovací dokumentaci 
- Zajistit opatření proti vodě z polí při přívalových deští 
- Řešit technickou infrastrukturu, dořešení zásobování pitnou vodou, odkanalizování území a 

čištění odpadních vod 
 

LHOTA POD HOŘIČKAMI 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické  není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
   

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území (potenciální 1) 
Přívalové místní povodně (rozvodnění Válovického potoka)    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
- Řešit technickou infrastrukturu - čistírnu odpadních vod 
 

MACHOV 

 

 I. Závady 

I.A .urbanistické    
I.B. dopravní   obec není průjezdná, v zimě problém s přístupem  
I.C. hygienické   
   

II. Rizika a ohrožení 
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Sesuvné území (potenciální 15) 
Stará ekologická zátěž (skládka Bělý) 
Zastavěná plocha v záplavové oblast 
    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
- Zajistit podmínky pro zvýšení obytné atraktivity území 
- Řešit technickou infrastrukturu - čistírnu odpadních vod 
- Vybudování stezek pro nemotorovou dopravu 
 

MEZILEČÍ 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické  není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
   

II. Rizika a ohrožení 
    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit technickou infrastrukturu, dořešení zásobování pitnou vodou, odkanalizování území a 
čištění odpadních vod 

- Zajistit podmínky pro zvýšení obytné atraktivity území 
- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
- Eliminace negativních vlivů z vepřince 
 

NÁCHOD 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické U1. urbanisticky problematické území 
  U2. nevhodný způsob využití území 
I.B. dopravní  D1. Problémový dopravní uzel 
  D2. Komunikace jako hlavní zdroj negativních vlivú na prostředí 
  D3. Území s problematickou dopravní obsluhou 
I.C. hygienické H1. Stará ekologická zátěž v lokalitě SUN 
  H2. Významný stacionární zdroj znečištění v centru města (teplárna) 
  H3. Negativní vlivy intenzivní tranzitní dopravy v centru města 
  H4. Vyšší radonový index na části území 
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II. Rizika a ohrožení 
   Záplavové území na řece Metuji v centru města 
  Území zvláštní povodně pod úložištěm popílku z teplárny 
  Výskyt sesuvných území, poddolované území 
  Ohrožení lokálními povodněmi, zahlcením kanalizace 
  Dvě zóny havarijního plánování ve vnitřní části města 

III. Vzájemné střety záměrů 
  Střet vymezení zastavitelných ploch s OP navržené PP Březinka 
  Střet navrženého severního obchvatu Náchoda s návrhovými koridory TI (dle ZÚR) 
  Střet navrženého severního obchvatu Náchoda s prvky USES 
  Střet navrženého severního obchvatu Náchoda s lokalitami bydlení 
  Další vzájemné střety záměrů liniového charakteru 

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

-       Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- Vybudování stezek pro nemotorovou dopravu 
- Dořešení technické infrastruktury v okrajových místních částech 
- Zlepšení dopravního napojení města včetně vymístění tranzitní dopravy (řešení obchvatu) 
- Řešit přeložku II/303 
- Nutno vytvořit podmínky pro rehabilitaci Náchoda jako lázeňského města – obnova pěších 

komunikací, posílení ploch městské zeleně, „zprůchodnění území“ a lepší dopravní obslužnost 
včetně napojení na Polsko 

- Problém rozrůstání zástavby do volné krajiny 
- Řešit protipovodňová opatření 
 
 

NOVÝ HRÁDEK 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické   
   

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území (potenciální 6) 
Stará ekologická zátěž (skládka) 
Poddolované území  
Na jaře místní záplavy luk   

III. Vzájemné střety záměrů 

   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 
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- Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
 

POLICE NAD METUJÍ 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické   
   

II. Rizika a ohrožení 

Sesuvné území (potenciální 14) 
Staré ekologické zátěže (skládka Radešov, ČEZ )   

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- Dořešení technické infrastruktury v okrajových místních částech 
 

ŘÍKOV 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní   obchvat Č.Skalice – zvýšená hladina hluku z dopravy  
I.C. hygienické  není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
   

II. Rizika a ohrožení 

Sesuvné území (potenciální) 
Záplavové území    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- Řešit technickou infrastrukturu - čistírnu odpadních vod 
- Řešit využití volné kapacity průmyslové zóny 
- Zajistit podmínky pro eliminaci negativních dopadů z průjezdné dopravy 
- Řešit protipovodňová opatření 
 

SLATINA NAD ÚPOU 

 

 I. Závady 
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I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické   
   

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území (potenciální 1) 
Aktivní záplavová zóna    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
- Řešit technickou infrastrukturu, dořešení zásobování pitnou vodou, odkanalizování území a 

čištění odpadních vod 
 

STÁRKOV 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické  není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
   

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území (potenciální 21 a aktivní 3) 
Staré ekologické zátěže (skládka TKO Bystré) 
Poddolované území    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- Zajistit podmínky pro zvýšení obytné atraktivity území 
- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
- Řešit technickou infrastrukturu - čistírnu odpadních vod 
 

STUDNICE 

 

 I. Závady 

I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické   
   

II. Rizika a ohrožení 
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Sesuvné území (potenciální 6 a aktivní 2)    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
Vyřešit pozemkové úpravy 
Řešit technickou infrastrukturu - čistírnu odpadních vod 
Rekonstrukce komunikací 
 

SUCHÝ DŮL 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické  není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
   

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území (potenciální 4 a aktivní 1) 
Stará ekologická zátěž (skládka)    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit technickou infrastrukturu, dořešení zásobování pitnou vodou, odkanalizování území a 
čištění odpadních vod 

- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
 

VELKÁ JESENICE 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické  objekt ve středu obce – zřícenina (vlastník nekomunikuje)  
I.B. dopravní   špatný stav komunikací  
I.C. hygienické   
   

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území (potenciální 1) 
Aktivní záplavová zóna 
Území zvláštní povodně (Rozkoš)    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
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PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit protipovodňové opatření 
- Řešit technickou infrastrukturu, dořešení zásobování pitnou vodou, odkanalizování území a 

čištění odpadních vod 
- Zajistit podmínky pro eliminaci negativních dopadů z průjezdné dopravy 
- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
 

VELKÉ PETROVICE 

 

 I. Závady 

I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické  není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
   

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území (potenciální 6) 
Záplavové území    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 

  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit technickou infrastrukturu - čistírnu odpadních vod 
- Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- Zajistit podmínky pro zvýšení obytné atraktivity území 
 

VELKÉ POŘÍČÍ 

 

 I. Závady 

I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické   
   

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území (potenciální 2) 
Staré ekologické zátěže (2 skládky) 
Záplavové území    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 

  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- Zajistit podmínky pro eliminaci negativních dopadů z průjezdné dopravy 
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VESTEC 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické  není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
   

II. Rizika a ohrožení 
    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit technickou infrastrukturu - čistírnu odpadních vod 
- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
- Zajistit podmínky pro zvýšení obytné atraktivity území 
 

VYSOKÁ SRBSKÁ 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické  není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
   

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území (potenciální 5 a aktivní 3) 
Poddolované území 
Aktivní záplavové území    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit technickou infrastrukturu, dořešení zásobování pitnou vodou, odkanalizování území a 
čištění odpadních vod  

- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
 

VYSOKOV 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické  není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
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II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území (potenciální 3)  
   

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- Zajistit podmínky pro eliminaci negativních dopadů z průjezdné dopravy 
- Realizace vlakové zastávky 
 

ZÁBRODÍ 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické  není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
   

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území (potenciální 2 a aktivní 1) 
Stará ekologická zátěž skládky 2)    

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- Revitalizace Autocampu Špinka 
- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
- Řešit technickou infrastrukturu, dořešení zásobování pitnou vodou, odkanalizování území a 

čištění odpadních vod 
 

ŽĎÁR NAD METUJÍ 

 

 I. Závady 
I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické     

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území (aktivní 1) 
Stará ekologická zátěž (skládky 2)    

III. Vzájemné střety záměrů 
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IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
- Zajistit podmínky pro zvýšení obytné atraktivity území 
 

ŽĎÁRKY 

 

 I. Závady 

I.A .urbanistické    
I.B. dopravní   nedostatatečnost zpevněných komunikací  
I.C. hygienické  není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
   

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území (potenciální 2) 
Poddolované území    

III. Vzájemné střety záměrů 

   

IV. Střety záměrů s limity využití území 

  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit technickou infrastrukturu - čistírnu odpadních vod 
- Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území 
- Vybudování nových zpevněných komunikací 
- Řešit regulaci stávající vodoteče 
 

ŽERNOV 

 

 I. Závady 

I.A .urbanistické    
I.B. dopravní     
I.C. hygienické  není ČOV, stávající kanalizace ústí do vodoteče 
   

II. Rizika a ohrožení 
Sesuvné území (potenciální 3) 
Aktivní záplavová zóna 

III. Vzájemné střety záměrů 
   

IV. Střety záměrů s limity využití území 
  Viz Problémový výkres 
 

PROBLÉMY, vyplývající ze závěrů SWOT analýz 

- Řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- Zajistit podmínky pro eliminaci negativních dopadů z průjezdné dopravy 
- Řešit technickou infrastrukturu - čistírnu odpadních vod 
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- Řešit přeložku komunikace III/3049 
 


