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lesy hospodářské, ochranné a lesy zvláštního určení
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URBANISTICKÉ, DOPRAVNÍ A HYGIENICKÉ ZÁVADY OHROŽENÍ V ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STŘETY SE ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

sesuvné území a území jiných geol. rizik - sesuv aktivníÂ¼

sesuvné území a území jiných geol. rizik - sesuv potenciálníÂÂ¼

HPP přírodní památka

IPR přírodní rezervace

IPP přírodní park
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$Ç poddolované území - ojedinělé

$Ç ÇÇ poddolované území - systém

 stará zátěž území nebo kontaminovaná plocha

zastavěné území

hranice obce s rozšířenou působností

hranice mapového rámu
hranice katastrálního území

železnice nebo silnice 1. a 2. třídy procházející prvkem ÚSES

brownfield

záměr vs. přírodní hodnoty
záměr vs. kulturní a urbanistické hodnoty
záměr vs. geologické limity
záměr vs. dopravní a technické limity

silnice 1. nebo 2. střídy procházející zastavěným územím

- Kvalitativně nedostatečná nabídka turistických služeb především v oblasti
ubytování, cykloturistiky a návazných podnikatelských aktivit.
- Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti ve většině obcí.
- Velmi nízká podnikatelská aktivita, a to jak v centru obvodu, tak i v jeho zázemí;
Moravskotřebovsko je  tímto ukazatelem nejhorším obvodem v kraji.

DALŠÍ PROBLÉMY V ÚZEMÍ

VYBRANÉ PROBLÉMY V OBCÍCH SO ORP MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

obce s výrazně nízkým koeficientem ekologické stability
velké množství nadměrně sklonitých pozemků  
zvláště nepřijatelný stav povrchových a podzemních vod 
úbytek zemědělské půdy 
nízká míra separace odpadů 
špatná dopravní obslužnost území veřejnou dopravou 
velmi špatný stav či dokonce neexistence kanalizační sítě 
vysoký index stáří (více než 150)
více než čtvrtina bytů postavených před rokem 1919
vysoká ztráta obyvatel v poslední době
více než 17% míra nezaměstnanosti

lesní půda nebo zvláště chráněné území v chráněném ložiskovém území

potenciální zatížení území navrhovanými komunikacemi 

zemědělský půdní fond II.třídy ochrany
zemědělský půdní fond I.třídy ochrany

rychlostní silnice - záměr


