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Příloha 11 Analýza problémů
silné stránky

slabé stránky

konsolidované
problémy

následky

OBYVATELSTVO
zatím vyhovující věková struktura
obyvatel.

dlouhodobý setrvalý pokles počtu
obyvatel
stárnutí obyvatel, nízká natalita
snižování podílu obyvatel v
produktivním věku, odliv mladých
lidí

přetrvávají
cí odchod
mladých,
stárnutí
obyvatel

SOCIÁLNÍ OBLAST
plánování Bruntál, vrbensko, Horní
Benešov
existující poskytovatelé služeb,
existence řady organizací věnujících se
sociální oblasti

existující vhodné prostory v obcích

nekoncepční (chybějící) plánování
sociálních služeb pro celé území,
nekoncepční financování sociálních
služeb
nedostatečné pokrytí území
sociálními a pod službami, zejména v
menších obcích
chybějící služby komunitního typu,
absence komunitních center v
obcích
absence dobrovolnictví a center
dobrovolnictví
absence sociálních bytů a
startovacích bytů pro mladé,
nadprůměrný podíl trvale
neobydlených bytů

nedostatečná
spolupráce a
koordinace v
území, nízká
úroveň kvality
služeb a jejich
omezená
dostupnost

negativní
image
území,
odchod
mladých a
vzdělaných
, nízká
kupní síla,
vysoká
nezaměstn
anost

nedostatečná
spolupráce a
koordinace v
území, nízká
úroveň kvality
služeb a jejich
omezená
dostupnost

negativní
image
území,
odchod
mladých a
vzdělaných
, nízká
kupní síla,
vysoká
nezaměstn
anost

SPRÁVA ÚZEMÍ A ÚZEMNÍ ROZVOJ

potenciál spolupráce

úspěšné projekty, lidi, firmy, …

zastaralá správa území nedostatečné využití nových
možností při správě území (eguverment, open data, cloudová
řešení apod.).
velmi nízká míra zapojování
veřejnosti a otevřenosti veřejné
správy a informovanosti obyvatel
nekoncepční a chybějící vzdělávání
úředníků a zastupitelů, neochota
negativní image regionu. Nedůvěra
ve veřejnou správu
většina obcí nevytváří strategické
plány
absence komunikace obcí při
územním plánování
rozvoj území je řešen pouze na
úrovni obcí
nízká míra spolupráce obcí na
koordinovaném rozvoji území a
společných systémových řešeních, −
region nikdo nezastupuje na krajské
ani národní úrovni
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dochovaná krajina

památková zóna Bruntál, vesnická
památková zóna Karlova Studánka
blízkost hranic s PL

existující síť partnerů

nízká míra spolupráce obcí a dalších
partnerů v území
nevyužívání konceptu společensky
odpovědného zadávání veřejných
zakázek
absence komplexní péče o krajinu a
plánování dalšího rozvoje území
absence koncepčního plánování
veřejných prostranství v obcích,
existence zřejmých urbanistických a
architektonických prohřešků v
sídlech
minimální řešení extravilánů v ÚP
obcí
chybějící regulační plán městské
památkové zóny Bruntál
nízká míra efektivní spolupráce
veřejné správy ČR-PL na konkrétních
tématech
nevyužitý potenciál MAS
komunikace partnerů na nízké
úrovni
aktivita místní komunity je nízká
nedostatečná spolupráce

ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ
chybějící koncepce vzdělávání na
celém území, obce nespolupracují
fungující střediska volného času
na systémovém rozvoji školství a
v Bruntále a Vrbně pod Pradědem
naplno nevyužívají roli zřizovatele
školy
nízká míra směřování dětí pro jejich
zkušenosti s dalším vzděláváním –
budoucí uplatnění - kreativita,
Střecha, SPŠ a OA Bruntál
manuální zručnost, vztah k přírodě a
technice
dostatečná kapacita zařízení (i
chybějící spolupráce MŠ a ZŠ v případě demografického výdoje do
obtížný přechod dětí
roku 2018)
potřeba vzdělávání pedagogů - držet
krok s dobou
nízká míra vybavenosti škol pro
vzdělávání sociálně vyloučených
osob.
nízká míra směřování dovedností
dětí vhodných pro uplatnění v
regionu - technické vzdělávání,
řemesla, IT, apod., ubývání dětí
chybějící nabídka škol pro potřebné
vzdělávání dospělých
nízká míra vybavenosti škol pro
vzdělávání sociálně vyloučených
osob.
chybějící kariérové poradenství na

nedostatečná
spolupráce a
koordinace v
území, nízká
úroveň kvality
služeb a jejich
omezená
dostupnost,
nevyhovující
kvalifikační
struktura

negativní
image
území,
odchod
mladých a
vzdělaných
, nízká
kupní síla,
vysoká
nezaměstn
anost
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chybějící odborné vzdělávání
dospělých odpovídající požadavkům
trhu, nízká úroveň vzdělání obyvatel
potřeba vzdělávání pedagogů nové
technologie, metody výuky, jazyky
potřeba vzdělávání řídících
pracovníků škol
chybějící zájmové a neformální
vzdělávání orientované na budoucí
uplatnění dětí
chybějící spolupráce škol i dalších
partnerů vč. komerční sféry
chybějící vzdělávání obyvatel v
oblastech venkovských témat tradičních řemesel, zemědělství,
zahrádkaření, sadaření, včelaření
apod.
nízká míra směřování dovedností
dětí vhodných pro uplatnění v
regionu - technické vzdělávání,
řemesla, IT, apod.
chybějící spolupráce škol i dalších
partnerů vč. komerční sféry
nevyužitý potenciál blízkosti PL
hranic, pracovního trhu
chybějící nabídka polského jazyka
malá orientace škol na znalost
regionu a budování vztahu dětí k
obci
malé zapojení dětí a škol do činnosti
obce

ZDRAVOTNICTVÍ
fungující základní a specializovaná
lékařská péče v Bruntále a Vrbně pod
Pradědem
na vodní nádrži Slezská Harta funguje
vodní záchranná služba

špatná dostupnost lékařské péče v
mnoha obcích
nedostatečná nabídka
specializovaných oddělení v
bruntálské nemocnici
absence služeb v území pro cílovou
skupinu osob s psychickým
onemocněním
vodní záchranná služba nemá
dostatek financí na provoz i
potřebné vybavení pro záchranu
života rekreujících se obyvatel a
návštěvníků
chybějící nebo špatně dostupní
specializovaní lékaři

nízká úroveň
kvality služeb a
jejich omezená
dostupnost,
opomíjené území

negativní
image
území,
odchod
mladých a
vzdělaných

KULTURA, HODNOTY, IDENTITA A TRADICE
existence národních kulturních
památek

chybějící smysluplné využití
památek, stav památek

opomíjení a
nerozvíjení
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pestrá spolková rozvíjející se péče o
činnosti, relikty hospodářské
místní dědictví (oprava a údržba péče o činnosti, lovecké chodníky,
krajinu, naučné stezky, publikace atd.). geologické lokality, dominanty
krajiny, vyhlídky apod.

potenciálů území

SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
rozvinutá sportovní vybavenost ve
větších obcích
existující sportovní kluby a spolky

nekoncepční rozvoj sportu a
volnočasových aktivit
zastaralost a vysoká provozní
náročnost mnohých zařízení
nevyhovující technický stav či zcela
chybějící sportovní vybavenost
zejména v menších obcích,
především dětská hřiště, hřiště,
tělocvičny

nízká úroveň
kvality služeb a
jejich omezená
dostupnost

negativní
image
území,
odchod
mladých a
vzdělaných

nezájem
investorů,
nedostatečný
počet pracovních
míst, omezená
dostupnost,
opomíjené území

vysoká
nezaměstn
anost

DOPRAVA A CYKLODOPRAVA
dostatečná síť silnic

špatný technický stav silnic a
dopravních staveb
špatný stav místních komunikací,
chodníků, lesních cest
omezená dopravní dostupnost
nejsou vytvořeny bezpečné
podmínky pro chodce (chybějící
chodníky, přechody atd.)
nízká míra využití alternativní
dopravy
absence cyklostezek, špatný stav
cyklotras, chybí propracovaný
systém pěšin a nezpevněných cest
pro MTB

BEZPEČNOST
nutnost adaptace na nová rizika,
zajištění akceschopnosti,
nedostatečné zázemí a vybavení
jednotek dobrovolných hasičů

nízká úroveň
kvality služeb a
jejich omezená
dostupnost

ENERGETIKA
starší bytový fond s vyššími
provozními a energetickými nároky,
vysoká energetická náročnost
veřejných budov

nízká úroveň
kvality služeb a
jejich omezená
dostupnost

INFRASTRUKTURA OBCÍ

podinvestovaná infrastruktura obcí

nízká úroveň
kvality služeb a
jejich omezená
dostupnost,
nedostatečná
spolupráce a
koordinace v
území

negativní
image
území,
odchod
mladých a
vzdělaných

SPOLUPRÁCE PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI
chybějící spolupráce venkovských
podnikatelů - potenciál

nedostatečná
spolupráce a

negativní
image
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v oblasti zaměstnanosti, chybí
koordinovaný přístup k řešení
nezaměstnanosti
chybějící praxe a stáže pro mladé

koordinace v
území, nízká
úroveň kvality
služeb a jejich
omezená
dostupnost

chybějící pomoc k zahájení
podnikatelské činnosti

území,
odchod
mladých a
vzdělaných
, nízká
kupní síla,
vysoká
nezaměstn
anost

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
rozvinuté sociální podnikání v území
existence řady organizací věnujících se
sociální oblasti

množství sociálně vyloučených a
sociálním vyloučením ohrožených
osob
nadprůměrná míra nezaměstnanosti
i dlouhodobé
nízká míra informovanosti o
sociálním podnikání, chybějící
poradenství

nízká úroveň
kvality služeb a
jejich omezená
dostupnost

negativní
image
území,
odchod
mladých a
vzdělaných
, nízká
kupní síla,
vysoká
nezaměstn
anost

HOSPODÁŘSTVÍ
volné objekty a ploch pro podnikání
regionální značka JESENÍKY originální
produkt

nezaměstnanost
nízká míra inovací, kreativity,
aktivity v území, resp. potenciál
jejich využití

potenciál rozvoje zemědělství
(ovocnářství, pastevní odchov) a další
zpracování jeho produkce
zastaralá správa území nedostatečné využití nových
možností a metod podporujících
zaměstnanost
chybějící infrastruktura a služby pro
podnikatele, chybějící průmyslová
zóna, start- upy, služby pro
podnikatele
pomalý internet, chybějící IT řešení
chybějící podpora (služby)
podnikatelů
útlum tradičních venkovských
odvětví
špatný stav zemědělských staveb
nízká míra místní produkce
zemědělců
nešetrné hospodaření v lesích i na
polích
stárnutí pracovníků v zemědělství
chybějící infrastruktura pro
podnikatele

nedostatečná
spolupráce a
koordinace v
území
nedostatečné
podmínky k
podnikání,
nezájem
investorů,
nedostatečný
počet pracovních
míst, omezená
dostupnost,
opomíjené území
útlum průmyslu,
zemědělství,
lesnictví,
strukturální
změny

negativní
image
území,
odchod
mladých a
vzdělaných
, nízká
kupní síla,
vysoká
nezaměstn
anost

nedostatečné
podmínky k
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nízká míra výroby energie z OZE,
energetická náročnost
podnikatelského sektoru.

podnikání

CESTOVNÍ RUCH
vhodné podmínky pro rozvoj
venkovské turistiky, geoturistiky a
agroturistiky

nevyužitý potenciál k rozvoji
agroturistiky,
zemědělské brownfields
nevyužitý potenciál rekreační funkce
lesa
chybějící návštěvnická infrastruktura
v lesích

přetrvávající zájem o cykloturistiku,
turistiku, MTB, běžecké lyžování, vodní nedostatečné využití potenciálu
sporty, rybářství, lázeňství, a dalších
území
formy CR
rozvoj regionální značky, zahrnutí do
chybějící koncepce rozvoje CR
prezentace regionu
nízká kvalita služeb
geografická blízkost polského trhu
nedostatečné využití potenciálu
dovolující vytvoření společného trhu
území
práce bez potřeby migrace obyvatel.
chybějící koncepce rozvoje CR,
studie
chybějící infrastruktura CR
nízká informovanost návštěvníků,
chybějící společná propagace území

opomíjení a
nerozvíjení
potenciálů území

negativní
image
území

nízká úroveň
kvality služeb a
jejich omezená
dostupnost

nízká míra
péče o
prostředí
sídel i
krajiny

opomíjení a
nerozvíjení
potenciálů území,
nízká úroveň

nízká míra
péče o
prostředí
sídel i

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
problémy s odkanalizováním
okrajových částí obcí a obcí s
roztroušenou zástavbou
zastaralá nebo chybějící kanalizační
síť
v území nejsou žádná opatření na
využití srážkových vod
nedostatečné čištění vod u přehrady
Slezská Harta
napojení domů k pitné vodě na
území obcí neúplné
nutnost péče o vodní zdroje a
vyhledávání nových - klimatické
změny
rizika povodní
chybějící vodní prvky v krajině, malá
péče

OVZDUŠÍ
znečišťování ovzduší zejména
lokálními topeništi, častý výskyt
inverzních situací
nízká míra využití alternativních
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kvality služeb a
jejich omezená
dostupnost

krajiny

ODPADY
inteligentní systém nakládání s odpady
vysoké náklady na likvidaci odpadů
v některých obcích
vysoké množství produkovaného
odpadu
rezervy v efektivitě sběru a třídění
odpadů
chybějící sběrné dvory či místa pro
sběr nebezpečného odpadu,
bioodpadu a dalších surovin.

opomíjení a
nerozvíjení
potenciálů území,
nízká úroveň
kvality služeb a
jejich omezená
dostupnost

nízká míra
péče o
prostředí
sídel i
krajiny

opomíjení a
nerozvíjení
potenciálů území,

nízká míra
péče o
prostředí
sídel i
krajiny

PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
zdroje přírodních léčivých vod
vymezení a ochrana hodnotných
přírodních lokalit

potřeba trvalé péče o chráněná
území
invazivní druhy - křídlatka
snižující se biodiverzita

vysoká krajinářská hodnota území
vysoký koeficient ekologické stability

malá péče o zeleň a krajinné prvky
neudržovaná a mizející historická
cestní síť, pěšiny, stezky
chybějící vodní prvky v krajině,
studánky, prameny

zachovalá struktura tradiční kulturní
krajiny ve velké části území, dochované omezená průchodnosti krajiny a
historické struktury hospodaření
průchodů kolem řek
(meze, kamenice apod.).
chybějící opatření k podpoře
včelstev
rizika vyvolaná změnou klimatu
přetrvávající nevhodná druhová,
věková a prostorová struktura lesů
eroze půdy na polích, ale i v lesích
nevhodné výsadby na některých
veřejných prostranstvích, nízká
úroveň péče o zeleň
chybějící vodní prvky
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