Maximalizovat, rozšiřovat
SILNÉ STRÁNKY=přednosti

Nutno koncepčně řešit
SLABÉ STRÁNKY=nedostatky

Maximalizovat, realizovat
PŘÍLEŽITOSTI

Monitorovat, eliminovat
OHROŽENÍ

Dotační tituly (národní i evropské) pro
Vysoký podíl dětí na obyvatelstvu obce, Klesající trend počtu obyvatel obce, zatraktivnění obce - budování a obnova
pozitivní přirozený přírůstek obyvatelstva negativní přírůstek stěhováním a
infrastruktury, aktivní trávení volného Odliv mladých lidí do regionů s
– více narozených než zemřelých
celkový přírůstek
času pro rodiny s dětmi
vyšší nabídkou práce a příjmy

Absence sociálně vyloučených lokalit či
skupin obyvatel

Úbytek obyvatel v produktivním
věku, nárůst podílu obyvatel v
Kraj (olomoucký) s nízkým
postproduktivním věku
Podpora bytové výstavby - dotační tituly ohodnocením pracovní síly
Celkové stárnutí obyvatelstva, růst
průměrného věku
Pokles počtu i podílu úplných rodin
se závislými dětmi
Rozšíření způsobů komunikace s občany
Klesání počtu i podílu osob žijících prostřednictvím sociálních sítí v manželství a nárůst rozvodovosti facebook atd.

Růst vzdělanostní úrovně obyvatelstva

Absence cyklostezek

Relativně mladá obec z hlediska
věkového průměru obyvatel
Relativně nízký index stáří
Pokles počtu i podílu neúplných rodin se
závislými dětmi

Bohatá spolková a kulturní činnost,
přirozeně vznikající centrum mládeže
Přiměřená podnikatelská aktivita, dobrá
spolupráce mezi obcí a firmami
Přítomnost zaměstnavatele v obci (10-19
osob)
Pozemky plánované pro využití v
podnikání již zdokumentovány v ÚPD
Nízký podíl občanů vyjíždějících do
zaměstnání mimo obec (42,2%)

Nízká nezaměstnanost absolventů

Nedostatečné zázemí pro turisty
Trend poklesu počtu
podnikatelských subjektů
Chybějící informace o místních
podnikatelích na webu obce
Málo rozvinutá nabídka služeb v
obci
Nutnost vyjížďky za vzděláním a
službami (i zdravotními a
sociálními)
Vysoký podíl nezaměstnaných
osob, nárůst podílu dlouhodobě
nezaměstnaných a růst
průměrného věku uchazečů o
zaměstnání

Systém celoživotního vzdělávání
Nezájem obyvatel o věci veřejné
Existující potenciál rozvoje cestovního
ruchu (kulturní aktivity, památky, blízké Pasivní způsob trávení volného
cyklotrasy)
času dětí, mládeže i dospělých
Hospodářská recese, jež ovlivní i
Rostoucí zájem o domácí turistiku
rozpočet obce
Příliv podnikatelských subjektů z
Zvyšující se nároky na
okolních území
podnikatele, změny legislativy
Zapojení obce do mikroregionů a MAS,
spolupráce s partnery

Nabídka úřadu práce, APZ

Dobré zázemí pro organizování kulturních
akcí, vybavený sportovní areál, prostor
pro dobudování alespoň základní
ubytovací kapacity
Rozvinutá technická infrastruktura s
výjimkou kanalizace a ČOV
Blízkost napojení na železnici v
Prosenicích a hlavní silniční tahy (D1)
Dostatek autobusových spojů veřejné
hromadné dopravy
Malá hustota dopravy na silnicích v obci

Slabé využití aktivní politiky
Zapojení obce do projektů na podporu
zaměstnanosti
zaměstnanosti v obci
Potřeba rekonstrukce kanalizace a
vybudování ČOV
Potřeba rekonstrukce veřejného
osvětlení a veřejného rozhlasu
Špatný stavebně-technický stav
částí místních komunikací a
chodníků

Využívání obnovitelných a
alternativních zdrojů energie
Zavedení ekologičtějších způsobů
Zvýšená prašnost a hlučnost v obci vytápění

Nedostatek rozvojových ploch pro
Výhodná poloha nedaleko města Přerova bydlení, absence obecních bytů
Nízká cena pozemků pro bydlení
Existence ložisek nerostných surovin
(vápence a cihlářských surovin)
Existence neobydlených domů
Vysoký podíl zemědělské půdy na
celkové rozloze katastru, málo
Existence ÚSES, vodního zdroje v obci vodních ploch a lesů
studna
Oblast vhodná pro zemědělství
Dle ukazatele KES území s
Komplexní pozemkové úpravy budou brzy maximálním narušením přírodních Výchova v oblasti ekologie (třídění
ukončené
struktur
odpadu, ochrana přírody…)
Území bez záplavových území, bez
brownfields, bez sesuvných území

Intenzivně využívaná zemědělská
krajina, eroze - splachování půdy

Nárůst vytápění tuhými palivy

Návrat chemizace zemědělství

Nízká retenční schopnost krajiny
Nešetrné obhospodařování
zemědělských pozemků
vedoucích k erozi

