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Kopecký na úvod informoval a shrnul dosavadní kroky v přípravě strategie, kterými byly 3 
dotazníková šetření, řízené rozhovory se starosty, 3 pracovní skupiny, 1 veřejné projednání, na 
němž se představily a byly veřejností připomínkovány 3 SWOT analýzy připravené jednotlivými 
pracovními skupinami. Následně řešitelský tým vyprecizoval formulace, odstranil duplicity a 
připravil spojenou SWOT analýzu za všechny 3 oblasti. Strategický výbor následně dále SWOT 
analýzu upravil, zestručnil a vypořádal připomínky veřejnosti. Excel tabulka zachycující změny a 
poznámky k vypořádání připomínek je přílohou tohoto zápisu, níže je uveden výsledný stav 
SWOT analýzy po jednání. Zapsal František Kopecký  
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S – silné stránky 

- Stabilní síť základních škol a široká nabídka středních škol  
- Existence Nemocnice Hranice a dostatečná síť zdravotnických zařízení v regionu  
- Existence azylových domů (Drahotuše, Slavíč)  
- Velké množství a široká nabídka kulturních akcí 
- Existence fungujících rozvojových organizací v regionu   
- Spokojenost občanů s bezpečností v obcích 
- Bohatý spolkový a volnočasový život pro všechny věkové kategorie 

- Existence regionálních médií  
- existence  poboček přenesené působnosti státní správy (stavební, katastrální, matriky ad.) a pošt 
- Dobrá dopravní dostupnost – dálnice, železniční koridor, letiště 
- Různorodý vzhled krajiny (řeka, kopce, lesy, krasové jevy) 
- Existence přírodních atraktivit v čele s jeskyněmi, propastí, minerální vody 
- Existence Lázní Teplice nad Bečvou 
- Existence nadregionálních a navazujících cyklostezek a cyklotras 
- Existence kulturních a technických památek a malých turistických cílů 
- Existence výrobků označených značkami Moravská brána regionální produkt®, KLASA, Regionální 

potravina 
- Existence větších průmyslových podniků 
- Surovinové bohatství regionu 
- dostupnost kvalitní pitné vody 
- Centrální ČOV v Hranicích splňující aktuální normy 
- Stav veřejných prostranství v obcích (upravená centra, zeleň) 
- Dostačující síť veřejné dopravy (autobusy, vlaky, MHD) 
- Zabezpečený monitoring kvality ovzduší v Hranicích 
- Možnost třídění odpadu pro občany 



W – slabé stránky 

- Nedostačující kapacita, nabídka a síť zařízení pro seniory v obcích (domovy seniorů, DPS, denní 
stacionář, zařízení pro aktivní trávení volného času, hospic) 

- Neexistence startovacího a sociálního bydlení pro sociálně ohrožené  
- Nedostačující marketing, propagace a koordinace termínů kulturních a sportovních akcí 
- Špatný technický stav a absence některých kulturně-sportovních zařízení pro konání větších akcí  
- Neexistence demografické studie regionu 
- Aktuální nedostatečná kapacita MŠ především v Hranicích 
- špatný stav některých obecních budov 
- Nevyhovující stav komunikací a chodníků v některých obcích a lokalitách 
- Špatný stav některých kulturních a církevních památek 
- neefektivní marketing a propagace turistické lokality a místních produktů 
- Nedostatek (moderních) turistických lákadel 
- Nevyužití potenciálu přírodního koupání v regionu (štěrky Hustopeče, Olšovec, Opatovice) 
-  chybějící infrastruktura pro zimní sporty 
- Nevyřešená situace s likvidací odpadních vod v některých obcích (kanalizace, ČOV)  
- Zátěž automobilovou dopravou v některých lokalitách (Hranice, Bělotín, Teplice n.B., Hrabůvka ad.) 
- Neexistence přivaděčů od dálnice D1 do průmyslových zón 
- Vysoké provozní náklady veřejných budov  
- Neexistence regionálního integrovaného dopravního systému (špatná návaznost busů na vlaky)   
- Špatný stav doprovodné infrastruktury veřejné dopravy (zastávky busů, nádraží) 
- Vysoká prašnost díky průmyslové aktivitě a dopravě 
- Znečištění ovzduší z důvodu spalování nekvalitních paliv vč. spalování odpadů v domácnostech 
- Vysoké náklady na likvidaci komunálního odpadu 
- Nedobudovaná síť cyklostezek Nezrealizovaná protipovodňová opatření  

 

O - příležitosti 

- změny právních norem umožňující nové formy podnikání v sociální oblasti.  
- Zacílení dotačních titulů na podporu aktivit pro trávení volného času dětí a seniorů (výchova animátorů) 
- Solidarita společnosti vůči potřebným (sbírky, dobrovolnická činnost, charita, DMS) 
- multifunkčnost veřejných objektů včetně školských zařízení. 
- systém značení kvality služeb 
- Nový systém řízení cestovního ruchu, vznik nové turistické destinace (nový zákon o řízení CR) 
- Kompletní dobudování Cyklostezky Bečva i v jiných regionech 
- Zatraktivnění Hranické propasti 
- Velká průmyslová zóna CTP, kasárna JASLO  
- Řízená a plošná podpora místních výrobců a značek kvality výrobků ze strany kraje, státu, EU 
- Využití kanálu Dunaj – Odra – Labe pro cestovní ruch a zaměstnanost 
- Potenciál Potštátska v cestovním ruchu 
- zákonná podpora místní potravinové výroby  
- Decentralizované řešení likvidace odpadních vod (domácí čističky) 
- Dostavba velkých dopravních staveb (D1 Říkovice – Lipník n/B, Palačovská spojka)  
- Legislativní řešení hospodaření s dešťovou vodou (vsakování)  
- Jednotná Strategie Olomouckého kraje pro likvidaci komunálního odpadu  
- Posílení sběru a zpracování tříděného odpadu (motivační systémy obcí, dotřiďovací linky v regionu, 

spalování v Cement Hranice) 
-  Využívání alternativních zdrojů energie   
- Využití areálů brownfields novými investory  
- Dokončení komplexních pozemkových úprav  
- Vybudování suchého poldru Teplice nad Bečvou a dalších protipovodňových opatření v regionu  
- rozšíření elektromobilů a pohonu na CNG, možné budování stanic 



T - hrozby 

-  „Optimalizace“ základního školství dle MŠMT (riziko zániku venkovských ZŠ i MŠ) 
- riziko zániku nemocnice  
- Vysoký věk praktických lékařů a stomatologů  
- Stárnutí populace  
- Slabá podpora zajištění sociálních služeb ze strany státu vč. rodinné péče 
- Vzrůstající ohrožení sociálním vyloučením (bezdomovci už i v menších obcích, finanční negramotnost) 
- Ztráta motivace osob dobrovolně pracujících ve spolcích a sociálních službách  
- Rušení pošt, stavebních úřadů, katastrálního pracoviště 
- Stagnace rozvoje některých oblastí v regionu 
- Špatný systém podpory zaměstnanosti 
- Zákonné podmínky pro podnikání – zákony, daně, administrativa 
- Zpracovatelské monopoly, ohrožení drobných podnikatelů 
- Zemědělská politika v ČR 
- Spekulativní nakládání se zemědělskou půdou  
- Zmenšování plochy zemědělské půdy 
- Vysoká nezaměstnanost 
- Odliv kvalifikované pracovní síly 
- Ztráta vztahu k venkovu především mladé generace 
- Nepropojení potřeb trhu práce s portfoliem absolventů škol 
- Stále nespravedlivé rozdělení RUD (nepoměr menší obce vs. velká města) 
- Nastavení dotací neodpovídající prioritám venkova 
- Nová legislativní úprava pro skládkování biologických odpadů ze zemědělství  
- Vysoká cena energií 
- Nezájem o technické obory, hrozící nedostatek kvalitních řemeslníků 
- Výstavba kanálu Dunaj – Odra – Labe včetně přehrady 
- Pokračující přípravy výstavby elektrárny Blahutovice 
- Vybudování suchého poldru Teplice nad Bečvou (stavební uzávěra, zánik původního rázu krajiny) 
- Nedořešený systém likvidace komunálního odpadu (konec skládkování, spalovny)  
- Těžba břidlicového plynu 
- Udržitelnost veřejných prostranství  
- Chátrání nevyužitých areálů  
- Stavby na zelené louce místo využití brownfieldů 
- Hrozba záplav a povodní 
- Kůrovcové kalamity 
- Nevhodné umístění plánované spalovny na Přerovsku  

- Pokračující rozšiřující se těžba vápence – ochrana krajiny, ovzduší, podzemních vod a kvality života lidí 
- Neadekvátní podpora alternativních zdrojů energie (tepelná čerpadla, solární panely, biostanice)  

 

 

 


