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PŘÍLOHA: PROBLÉMY V ÚZEMÍ MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU
Problémy
Potřeby
Z pohledu demografických změn dochází ke stárnutí
Podpořit transformaci služeb v území vedoucí k zajištění
populace regionu a snižování porodnosti v území;
dostatečné péče o seniory a jejich potřeby; vytvořit
počet obyvatel v území klesá, jak z pohledu
motivaci pro zvýšení porodnosti v území a zamezení
převažujícího přirozeného úbytku počtu obyvatel nad migrace z území – pracovní příležitosti, dostupné
přirozeným přírůstkem, tak z pohledu převažující
bydlení; zvýšit atraktivitu regionu - propagace
migrace z území v důsledku stěhování za prací
Počet živě narozených dětí v území mezi jednotlivými Zajistit větší pravidelnost porodnosti v území; motivace;
roky nevykazuje pravidelnost, což může způsobovat
informovanost veřejných institucí o budoucí
problémy v plánování kapacit veřejných institucí, jako demografické situaci pro jejich potřeby
jsou školy, nemocnice atd.
Klesá počet obyvatel v produktivním věku; výrazně
Zabývat se oblastmi týkající se rodinné politiky;
roste Index ekonomického zatížení
V území žije velké množství neúplných rodin
Podpora neúplných rodin; odhalení příčin rozvodovosti;
manželské poradny – informovanost, prevence
Nedostatek víceúčelových hřišť a stav některých hřišť, Budování víceúčelových hřišť, rekonstrukce hřišť,
tělocvičen a koupališť v území vyplývající z doby jejich vybavení a výstavba krytých sportovišť typu tělocvičen a
životnosti; některá sportoviště mají nedostatečné
jejich vybavení; rekonstrukce a dobudování zázemí pro
zázemí
sportoviště
Nedostatečné vybavení a technicky nevyhovující
Budování komunitních center; rekonstrukce budov
prostředí míst pro setkávání občanů (komunitní centra, sloužících pro komunitní účely; vybavení komunitních
kulturní domy atd.); v některých obcích chybí i veřejná prostor; budování venkovních míst pro setkávání
místa pro setkávání ve venkovních prostorách obce
(návsi, parky, relaxační zóny)
V menších obcích chybí odpovídající materiální a
Budování, rekonstrukce budov, materiálně – technické
technické zázemí pro sportovní, kulturní a
zázemí pro sportovní, kulturní a volnočasové aktivity
volnočasové aktivity
obyvatel v obcích
Na území pěti obcí leží většina institucí občanské
Optimalizace sítě služeb občanské vybavenosti,
vybavenosti, v území je nerovnoměrné rozmístění
kulturního a zájmového vyžití v území; lepší koordinace
služeb a koncentrace většiny kulturního a zájmového akcí; informovanost; podpora rozvoje služeb v obcích
vyžití do spádových center regionu; z pohledu
komerčních služeb více než třetina obcí nedosahuje
ani základního počtu služeb obyvatelům obcí;
V území chybí instituce typu Jesle, bytové mateřské
Podpora odlehčovacích institucí pro matky typu Jesle,
školy
bytové mateřské školky; vybavení těchto institucí;
propagace, informovanost o dostupnosti mezi veřejností
Existuje velký rozdíl mezi městskými a venkovskými
Optimalizace stavu dětí ve školách; podpora mobility za
školami v průměrném počtu žáků na jednu třídu
vzděláváním; informovanost o demografickém vývoji
Snižuje se počet pracovníků ZŠ, bez zvážení
Informovanost o demografickém vývoji; optimalizace
možného budoucího nárůstu počtu dětí v ZŠ
stavu školských pracovníků v území v závislosti na
demografickém vývoji;
Špatný technický stav školských budov a nedostatek
Rekonstrukce, opravy školských budov; zajištění
finančních prostředků na zajištění provozu některých dofinancování financování provozu; propagace škol –
škol
hledání sponzorů
Růst počtu dětí v MŠ - z toho vyplývající nedostatečné Zajištění dostatečných kapacit MŠ, materiální a
kapacity MŠ, neodpovídající materiálové a technické technické vybavení MŠ, úpravy zahrad vzhledem ke
vybavení MŠ, potřeba úprav zahrad MŠ
zvyšování kapacit; vzdělávání a rozvoji dětí

Nesoulad nárůstu zájmu občanů o školské
volnočasové aktivity, celoživotní vzdělávání a
alternativní způsoby vzdělávání s finančními a
personálními možnostmi školských zařízení tyto
aktivity realizovat
Nedostatečná platforma pro komunikaci a spolupráci
všech aktérů ve školství, neexistence propojení
zřizovatel, provozovatel, uživatel v oblasti školství
V území žijí osoby ohrožené soc. vyloučením zejména nízkopříjmové rodiny, závislí lidé,
bezdomovci, a mládež ohrožená soc. patologickými
jevy; Osoby ohrožené soc. vyloučením se koncentrují
převážně do katastrálního území města Kyjova
Rozrůstá se skupina lidí užívající návykové látky a s
tím souvicející kriminalita v území
Nedostačující kapacita pobytových zařízení pro
seniory
Místní, časové a finanční možnosti terénních
sociálních služeb nejsou v souladu s potřebami jejich
uživatelů
V posledních letech roste počet osob bez domova i
mezi mladší generací občanů

Podpora volnočasových aktivit; celoživotního
vzdělávání; informovanost o možnostech volnočasového
vyžití a vzdělávání; rozvoj alternativních způsobů
vzdělávání, podpora nadaných dětí
Tvorba platformy pro komunikaci aktérů ve školství,
informovanost, příklady dobré praxe; propojení
zřizovatel, uživatel, provozovatel
Inkluze osob ohrožených sociálním vyloučením;
prevence; osvěta

Zajistit prevenci v této oblasti, a to nejen v primární, ale
také v sekundární úrovni (rizikové skupiny obyvatel) a
zejména v terciární prevenci (např. sběr použitého
injekčního materiálu)
Navýšení kapacit pobytových zařízení pro seniory;
budování nových pobytových zařízení
Zvyšování kapacit terénních sociálních služeb; soulad
místních, časových a finančních možností s potřebami
uživatelů
Zajištění prevence proti bezdomovectví - kurzy finanční
gramotnosti; sociální poradenství; informovanost ve
školských zařízeních; podpora sociálního bydlení;
podpora terénních služeb
Podpora rozvoje aktivizačních služeb pro seniory a
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Rozvoj a podpora dostupného bydlení
Vybudování prostor a tvorba koncepce pro práci
s rodinami; zakládání rodinných a komunitních center;
zajištění vybavení prostor pro práci s rodinami

Chybí aktivizační služby pro seniory i sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Chybí možnosti dostupného bydlení
Chybí zde vhodné prostory a celková koncepce pro
práci s rodinami v jejím širším pojetí od práce s dětmi
až po prarodiče; v území se nachází málo rodinných
center;
Z důležitých služeb je v území velmi málo služeben
Zajištění stálé přítomnosti policie ve vytipovaných
policie - v některých obcích chybí neustálá přítomnost lokalitách, podpora kamerových systémů,
strážníka
Málo služeb orientujících se na tradiční řemesla,
Podpora služeb orientujících se na tradiční řemesla,
dochází k úbytku tradičních služeb v území
propagace a zviditelnění tradičních služeb a řemesel;
informovanost žáků škol o možném uplatnění v oblasti
tradičních řemesel
Obyvatelstvo v území je nedostatečně
Environmentální vzdělávání a osvěta obyvatelstva
environmentálně vzdělávané
Malá nabídka akcí pro teenagery a chybějící zázemí
Podpora kulturních akcí pro mladé, budování zázemí pro
pro jejich akce
setkávání mladých
Chybějí aktivity pro nadměrně nadané děti
Podpora talentů – kroužky, akce, workshopy, informace
o možnostech rozvoje; vybavení prostor pro setkávání
nadměrně nadaných dětí
Chybějící mezigenereční aktivity
Podpora a rozvoj mezigeneračních aktivit
Chybí prostory pro interpretaci místního kulturního
Vybudování, rekonstrukce prostor pro interpretaci

dědictví
Nízká míra spolupráce zájmových sdružení a spolků

místního kulturního dědictví
Vytvoření platformy pro komunikaci a spolupráci spolků;
propagace a zviditelnění spolků směrem k veřejnosti
Nedostatečná koordinace aktivit v území a podpora
Zajistit lepší koordinaci aktivit v území a podporu aktivit
aktivit vedoucí ke stmelení obyvatel (např. kulturní a
vedoucí ke stmelení obyvatel v území, podpora
sportovní akce)
regionální soudržnosti
V některých obcích chybí lékař nebo je nespokojenost Zajistit dostupnou a kvalitní lékařskou péči pro všechny
s kvalitou lékaře; v nemocnicích chybí technické
občany; podpora pořízení technického vybavení
vybavení; v některých obcích je potřeba rekonstrukce nemocnic a ordinací; opravy a rekonstrukce budov,
nemovitostí, v nichž sídlí zdravotní personál
v nichž sídlí zdravotní personál
Chybí sociální terapeutické dílny, chráněné dílny, není Podpora rozvoje sociálně terapeutických dílen,
dostatečná paliativní péče, chybí podporované
chráněných dílen, paliativní péče; Podpora zaměstnávání
zaměstnání duševně nemocných, chybí podpora
duševně nemocných, výstavba, rekonstrukce a vybavení
nízkoprahových center
pro nízkoprahová centra
Chybí chráněné bydlení, podporované bydlení pro
Podpora, výstavba a rekonstrukce chráněného bydlení,
duševně nemocné, sociální byty pro rodiny v krizi,
bydlení pro duševně nemocné, sociálních bytů pro rodiny
startovací byty pro mladé
v krizi a startovacích bytů pro mladé
Chybí sociální rehabilitace pro duševně nemocné
(Ambulantní a Teréní forma)
Zdravotní a sociální instituce (léčebně preventivní a
krizová intervence, rehabilitace, sociální integrace,
psychiatrické a adiktologická a psychoterapeutická
péče) nejsou dostatečně vybavené
Malá finanční gramotnost cílových skupin sociálních
služeb
Chybí platforma pro partnerství (job club, podnikatelé,
školství, nezaměstnaní, státní správa, sociální služby
– komunitní centrum, pařeniště)
Nedostatečná vybavenost školských zařízení pro
praktickou výuku (dílny, odborné pracoviště apod.);
nedostatečné vybavení teoretické výuky odborných
předmětů
Neziskové organizace nemají dostatečný poradenský
servis
Instituce v území (neziskové organizace, organizace
veřejného sektoru) využívají velmi málo forem
propagace ke svému zviditelnění (omezené prostředky
a personální kapacity)
Chybí podpora aktivit stimulujících veřejnou diskusi o
palčivých problémech v regionu, místě
Chybí prostředky na udržování tradičních zvyků,
folklórních tradic (údržba krojů)
Velké množství tzv. brownfields v území, které nejsou
často ani registrovány v národní databázi
V některých obcích během několika posledních let
neprobíhají žádné stavební aktivity
Obce se potýkají s nedostatkem financí na zasíťování
pozemků

Podpora všech forem sociální rehabilitace pro duševně
nemocné; podpora prevence; informovanost a osvěta
Podpora a rozvoj zdravotních a sociálních institucí;
vybavení zdravotních a sociálních institucí
Zvýšení finanční gramotnosti cílových skupin sociálních
služeb
Vytvoření platformy pro partnerství
Vybavení školských zařízení pro potřeby praktické výuky
a vybavení teoretické výuky odborných předmětů
Zajištění poradenského servisu neziskovým organizacím
Zajištění propagace a informovanost o neziskových
organizacích v území
Podpora aktivit stimulující veřejnou diskuzi o palčivých
problémech v regionu
Zajištění prostředků na udržování zvyků a folklórních
tradic
Registrace nevyužívaných budov, objektů a areálů do
Národní databáze brownfields, osvěta mezi vlastníky
nemovitostí a pozemků
Podpora stavebních a investičních aktivit za účelem
rozvoje obcí
Podpora zasíťování pozemků v obcích

Nízká vybavenost obcí kanalizací zakončenou
čistírnou odpadních vod, zastaralá kanalizační síť
v některých obcích, existence kanalizací
s neodděleným odváděním srážkových vod
Některé obce vykazují nespokojenost s vedením a
kapacitou elektrické přenosové sítě
Stav povrchu vozovek na území MAS je z více než
padesáti procent v nevyhovujícím nebo havarijním
stavu; v některých obcích chybí veřejná parkovací
místa
Nedostatečná infrastruktura pro bydlení, chybí byty
zvláště pro mladé a seniory, nedostatek stavebních
pozemků pro rodinnou výstavbu
Špatný stav veřejných budov a zařízení, chybí
bezbariérová dostupnost některých veřejných budov,
některé veřejné budovy doposud neprošly procesem
snižování energetické náročnosti (zateplování,
výměna oken…)
Nedostatečné pokrytí finančně dostupným internetem
v odlehlých obcích
Nedostatek cyklostezek a jejich propojení, chybějící
doplňková infrastruktura cyklostezek (lavičky a
občerstvení …), bezpečnost cyklotras (kvalita povrchu,
vedení po komunikacích a nezpevněných cestách)
Většina obyvatel využívá k cestování individuální
automobilovou dopravu
Některé obce regionu MAS nemají zpracován
podrobný pasport místních komunikací
Zastávky hromadné dopravy obsahují často jen
základní vybavení nebo jsou poničené v důsledku
vandalismu
Chodníky pro pěší nejsou ve všech obcích
v optimálním stavu
Chybí prvky zklidňování dopravy a zvýšení
bezpečnosti včetně přechodů pro chodce
Nesourodá architektura vycházející z výstavby
vilového typu na malých pozemcích narušuje
venkovský charakter obcí
V některých obcích je již zastaralé veřejné osvětlení i
obecní rozhlas
Se změnou vzdělanostní struktury a struktury trhu
práce dochází k problému návaznosti vzdělání na
poptávku na trhu práce (chybí návaznost školství na
poptávku podnikatelského sektoru - vzniká nevhodná
struktura pracovní síly); chybí učňovský odborný
dorost, malé propojení učňovského školství s
podnikatelskou sférou; neexistuje dlouhodobá

Budování ČOV; rekonstrukce kanalizací; podpora
oddělených kanalizací
Rekonstrukce a modernizace vedení elektrické energie
Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace
a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury
Vymezení pozemků pro rozšíření bytové a rodinné
zástavby; zasíťování pozemků; existence dostupného
bydlení – byty pro mladé, seniory, sociálně slabé;
Rekonstrukce veřejných budov; zajištění bezbariérové
dostupnosti veřejných budov; snižování energetické
náročnosti veřejných budov
Zajištění finančně dostupného internetu v obcích
Výstavba cyklostezek a propojení stávajících
cyklostezek v území; doplnění cyklostezek doplňkovou
infrastrukturou
Zvýšení motivace k využívání veřejné hromadné
dopravy
Zpracování a veřejné zpřístupnění pasportu místních
komunikací obcí
Výstavby, opravy a dovybavení zastávek veřejné
dopravy
Rekonstrukce chodníků a tvorba pěších zón v obcích
Implementace prvků zklidňování dopravy
v nebezpečných úsecích a úsecích častých dopravních
nehod; implementace prvků zvyšování bezpečnosti
včetně přechodů pro chodce
Podpora zachování tradičního vzhledu venkovských
sídel
Rekonstrukce veřejného osvětlení, zavedení
bezdrátového obecního rozhlasu
Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a
kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně
pracovní síly s požadavky trhu práce; vytvořit koncepci
spolupráce mezi školami, obcemi a podnikatelským
sektorem

koncepce spolupráce mezi školami, zástupci obcí a
podnikatelským sektorem
Struktura a uplatnění na trhu práce nejsou nakloněny
k situaci matek samoživitelek s dětmi (chybí zkrácené
úvazky, klouzavá pracovní doba, částečná možnost
home office…)
Na území se vyskytuje dostatek nevyužitých ploch pro
podnikání - existence opuštěných, nevyužívaných
areálů a budov (venkovské brownfields)

Podpora přístupu k zaměstnání pro osoby hledajících
zaměstnání prostřednictvím místních iniciativ na podporu
zaměstnanosti, podpory mobility pracovníků a podpory
částečných úvazků
Informovanost o možnostech využití ploch, dotačních
možnostech; zmapování všech nevyužitých objektů
v území a stanovit možnosti jejich využití; zapsání
nevyužívaných objektů do databáze Národních
brownfields,
Nezaměstnanost na území MAS je dlouhodobě vyšší
Přilákání investorů do území, zlepšení informovanosti o
než ve vyšších územně správních celcích, což
poptávce na trhu práce; zasíťování a budování
negativně ovlivňuje ekonomickou výkonnost území
průmyslových zón; rozvoj malopodnikání – informovanost
osvěta
Velký vliv sezónních prací na nezaměstnanost
Identifikace velkých sezónních zaměstnavatelů v území;
Roste nezaměstnanost mladých lidí, vedoucí
Podpora praxí, zlepšení komunikace mezi aktéry na trhu
k sociálním problémům, zcela chybí pracovní
práce, podpora tvorby místo pro osoby se změnou
uplatnění pro osoby se změnou pracovních schopností pracovních schopností, zvýšit informovanost o
možnostech veřejných zakázek;
Zaměstnavatelé v území často nedisponují
Podpora mobility pracovníků;
dostatečnými prostředky pro kompenzaci peněžních i
nepeněžních nákladů svých zaměstnanců (doprava do
zaměstnání…)
Nízká míra pracovních příležitostí, odliv kvalifikované Podpora podnikání, zejména usnadnění hospodářského
pracovní síly za lepšími možnostmi zaměstnání mimo využívání nových myšlenek a podporou zakládání
region
nových podniků, mimo jiné prostřednictvím
podnikatelských inkubátorů.
Úbytek nebo stagnace drobných zemědělců a
Podpora drobného zemědělství, malovinařství;
malovinařů
zjednodušení legislativy; poradenský servis;
informovanost a osvěta o možnostech; zlepšení
marketingu a propagace; zajištění místních
odběratelských řetězců
Nízký stupeň zpracování místních produktů, chybějí
Zajistit odbytová místa pro místní produkty (lokální trhy);
zpracovatelské kapacity na produkty malého a
zajištění propagace a stálosti kvality
středního podnikání; nízký podíl regionální, především
zemědělské produkce
Nízká úroveň důvěry v mezipodnikovou spolupráci a z Tvorba platformy pro mezipodnikovou spolupráci;
toho vyplývající nízká míra mezipodnikové spolupráce informační portál o lokálních firmách obcí;
Ekologické zemědělství zatím nenaplňuje svůj
Větší osvěta o možnostech ekologického zemědělství,
potenciál v poskytování veřejných statků, v sociální
zajištění odbytu, informovanost o produktech směrem k
oblasti, v ekonomické životaschopnosti, rozvoji trhu
veřejnosti
atd.
Využití obnovitelných zdrojů v zemědělství zdaleka
Zajistit větší využívání obnovitelných zdrojů v
nedosahuje svého potenciálu
zemědělství
Nedostatek průmyslových zón, nedostatečné dopravní Rozšíření stávajících nebo vymezení nových
napojení a chybějící zasíťování stávajících zón
průmyslových zón v území; rekonstrukce dopravní
infrastruktury; zasíťování

Chybí podpora regionální publikační činnosti
Ne úplně uspokojivá je situace se stravovacími a
ubytovacími kapacitami tak, aby odpovídaly poptávce
různé klientely (např. nedostatek ubytovacích kapacit
typu bed and breakfast)
Nedostatečná síť služeb pro cestovní ruch a velmi
nízká kvality těchto služeb; nedostatečná
infrastruktura pro cestovní ruch vč. doplňkové;
nedostatečně využívaný potenciál pro turistický ruch,
chybí destinační management
Existence černých skládek v území, nedostatečná
rekultivace skládek, nedostatečná kapacita sběrných
dvorů
Omezená prostupnost krajiny v důsledku
velkoplošného obhospodařování zemědělských
pozemků spojeného se zrušením původních polních
cest, neudržované cesty v krajině
Území patří mezi nejsušší oblasti v ČR
Velká část zemědělsky intenzivně obhospodařovaných
ploch je ohrožena působením erozních činitelů (vodní
a větrné eroze) a v území není dostatek existujících
funkčních větrných bariér.
Území vykazuje zpomalený oběh podzemní vody
v důsledku existence nadložních jílů
Voda v některých vodních tocích na území vykazuje
znečištění v rozmezí III. – V. třídy jakosti (znečištěná –
velmi znečištěná)
Pro většinu vodních toků nejsou zpracována
záplavová území

Zajisti podporu regionální publikační činnosti, lokálních
autorů
Optimalizace stravovacích a ubytovacích kapacit
s ohledem na poptávku a atraktivity turistického ruchu v
území
Podpora a propagace regionu; dobudování infrastruktury
pro rozvoj turistického ruchu; zvýšení informovanosti o
místních turistických atraktivitách
Odstranění černých skládek, potřeba rekultivace
skládek, rozšíření sběrných dvorů
Obnova původních polních cest, remízků, informovanost
o možnostech zrychlených krajinných úprav, zlepšení
komunikace mezi zemědělci a zástupci obcí,
Zajistit dostatek vody v území pro období sucha,
krajinářská opatření vedoucí k zadržení vody v území
Zajistit povodňovou a protierozní ochranu intravilánu a
volní krajiny, podpořit preventivní protipovodňová a
protierozní opatření
Zrychlit oběh podzemních vod krajinnými úpravami;

Snížit množství vypouštěného znečištění do
povrchových i podzemních vod a zajistit dodávky pitné
vody v odpovídající jakosti a množství
Zpracování map záplavových území, protipovodňových
a krizových plánů, osvěta obyvatelstva v případě
krizových událostí spojených s povodněmi
Jakost vod negativně ovlivňují splachy půdních částic Snížit vnos znečišťujících látek z průmyslu a
a především živin z okolních velkých celků
zemědělství do povrchových a podzemních vod;
zemědělsky obhospodařovaných půd, Nadměrný
Informovanost o možnostech odstranění biomasy,
rozvoj biomasy sinic a řas snižuje biodiverzitu
provzdušňování, nákup technologií; zajistit větší
ostatních organismů vázaných na vodu; Některé obce informovanost o vlivu zemědělských hnojiv na stav půdy
spadají do tzv. zranitelných oblastí, které byly
a jakost vod v území;
stanoveny nařízením vlády
Z hlediska inženýrské geologie je rizikovým faktorem
Vytvořit přírodní bariéry zamezující svahovým pohybům;
výskyt svahových pohybů (aktivní sesuvy a potenciální informovanost o možnostech rychlých krajinných úprav;
sesuvná území)
podpora prevence před svahovými sesuvy;
V území dochází k poklesu plošného zastoupení
Zvýšení podílu travních porostů v území; podpora
trvalých travních porostů, nachází se zde i nižší podíl zalesňování / zakládání lesů včetně nákladů na založení
lesních porostů ve srovnání s republikovým průměrem
Část území tvoří lokality narušené těžbou nerostných Rekultivace krajiny narušené těžbou, informovanost a
surovin
osvěta o možnostech jejího využití,

Rychlost úbytku orné půdy v návaznosti na
dlouhodobou udržitelnost soběstačnosti regionu
v potravinové produkci
Značná část základních skladebných prvků ÚSES
v území je zcela nefunkčních nebo jen částečně
funkčních
V území se vyskytuje nedostatečné povědomí
v oblasti ekologie

Zabránit úbytku orné půdy – osvěta, informovanost;
další druhy podpory pro drobné zemědělce
Rekultivace biocenter, biokoridorů a interakčních prvků a
dalších prvků ÚSES v území
Zvýšit vzdělanost obyvatelstva v oblasti ekologie –
osvěta, informovanost, semináře, poradny

V okolí obcí chybí rybníky, původní vodních nádrže zdroj vody, rekreace
Zařazení mezi oblasti vykazující relativně vyšší míru
problémů, zejména z hlediska udržitelného rozvoje
území

Obnova původních a výstavba nových zdrojů užitkové
vody v okolí obcí (rybníky, jezírka, mokřady);
Zajistit větší vyváženost podmínek pro udržitelný rozvoj
území – přírůstek/úbytek obyvatelstva, míra
nezaměstnanosti, podnikatelské aktivity, kvalita ovzduší,
dopravní dostupnost atd.
Regulativní a stabilizační funkce územně plánovací
Větší informovanost o možnostech vlivu veřejnosti na
dokumentace není v praxi dostatečně důsledně
podobu platné územně plánovací dokumentace; zlepšení
uplatňována
regulativní a stabilizační funkce ÚPD
Z trestné činnosti jsou výrazně problematickou oblastí Plán protidrogové politiky, prevence, terénní služby,
v území hlavně činnosti spojené s výrobou, držením a monitoring drogové problematiky, besedy, přednášky pro
distribucí drog
žáky i pedagogy škol, aktivní policie
Nedořešené vlastnické vztahy k půdě, majetku a
Informovanost o možnostech nakládání s pozemky;
rozdrobené vlastnictví půdy
pravidelná aktualizace územně plánovací dokumentace;
právní poradenský servis,
Nedostatečná intenzita provádění pozemkových úprav Motivace k provádění KoPú, osvěta, informovanost
IT negramotnost osob na vedoucích pozicích veřejné
Vzdělávání, osvěta; zajistit přístup k moderním
správy, nízká úroveň manažerských a řídících
technologiím;
dovedností
Chybí technické vybavení pro údržbu veřejných
Dovybavení technických služeb potřebným technickým
prostranství a zelených ploch, technické zázemí pro
vybavením, opravy, rekonstrukce, dostavby zázemí pro
technické služby
technické služby, garáže pro vozidla technických služeb
Špatný stav a nedostatečné materiální a technické
Zajistit dostatečné materiální a technické vybavení za
vybavení SDH a JPO
účelem protipožární ochrany v území
Nízká míra využívaní moderních komunikačních
prostředků a inovací ve veřejné správě; Veřejná
správa v území není dostatečně elektonizována
Nedostatečné kapacity (personální, finanční…) pro
poradenský servis obcím
Velké množství kulturních a historických památek,
které je potřeba udržovat; špatný stav památek a
drobných sakrálních staveb v území

Nekoncepčnost v řešení sídelních zelení v obcích,
nesystematická obnova sídelní zeleně

Podpora e-govermentu, elektronizace veřejné správy,
vzdělávání úředníků v oblasti IT
Vybudování společné poradenské platformy, včetně
zajištění přenosu informací pro obce v území
Rekonstrukce, opravy a údržba památek; osvěta o
kulturním dědictví v území;
Na základě koncepčních dokumentů pracovat na
zajištění systematické obnovy sídelní zeleně v obcích.
Poukázat na problémová místa a upozornit na některá
zastavitelná území, která jsou v konfliktu s krajinným
rázem. Poukázat na plochy, které mají určitý potenciál a
jsou tím pádem perspektivní pro výsadbu krajinné zeleně
a budování doprovodných prvků. Pravidelně obnovovat a
rozvíjet plochy sídelní zeleně na základě koncepčních
dokumentů.

Chybí zeleň v místech setkávání občanů, případně je
potřeba ji obnovit

Realizace výsadby sídelní zeleně v místech setkávání
občanů resp. budování „zelených míst“ pro setkávání
jako jsou např. parky, lesoparky, sídlištní zeleň, zeleň
v okolí občanského vybavení a veřejných budov, v okolí
dětských hřišť apod.

