
 

MAS Oslavka, o.p.s. 
 

sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou 

kancelář: Podhradí 1022, 675 71  Náměšť nad Oslavou 

Zápis z komunitního projednání:  16.9.2013 – Pozďatín 

 

Téma: Veřejné projednání s cílem dopracovat SWOT analýzu, stanovit oblasti podpory 

pro strategiie 2014-2020 Oslavka,o.p.s. 

 

 

Program: 

1. Přestavení postupu zpracování strategie rozvoje 

2. Finální verze dotazníkového šetření, Projektový zásobník, přestavení výstupů z 

projednání v Budišově 

3. Návrh silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

4. Představení výstupů a diskuze nad nimi 

 
Ad 1) Simona Budařová shrnula jednotlivé kroky, které jsou vykonávány pro kvalitní 
zpracování strategie. Včetně posledního projednání v Budišově, jehož cílem bylo 
navrhnout jednotlivé oblasti swot analýzy a tedy i jednotlivé oblasti, kterými se region 
bude dále podrobně zabývat. 
 
Ad 2) V tomto bodě představila Simona Budařová postup zapojení veřejnosti 
prostřednictvím dotazníkových šetření a projektového zásobníků. Přítomni si 
prostudovali dotazníky a byly schváleny v podobě, jaké byly představeny. Cílem 
dotazníkového šetření bude zjištění názorů ostatních lidí a zvážit je při tvorbě swot 
analýzy.  
 
Ad 4) Dalším krokem bylo představení navrhnutých oblastí zájmů swot analýzy. 
Zúčastnění měli nyní do každé oblasti vymyslet silnou a slabou stránku, příležitost a 
hrozbu. Nad zpracovanými podklady probíhala diskuze, vybráno bylo: 
 

- Zaměstnanost a podnikání jako základ úspěšného regionu 

 
Dva významní veřejní zaměstnavatelé - 
Letecká základna Náměšť n. O., Věznice 
Rapotice 

Nízká progresivita ekonomické struktury – 
vysoký podíl zemědělství, nízký podíl 
služeb 

Blízkost Jaderné elektrárny Dukovany jako 
významného zaměstnavatele 

Velká vzdálenost od větších měst (center 
zaměstnanosti) 

 
Efektivnější podpora malého a středního 
podnikání na území vč. podnikání 
sociálního 

Pokračování snižování schopností místní 
ekonomiky generovat pracovní místa 

Lepší podpora začínajících podnikatelů Propouštění zaměstnanců u nevětších 
(veřejných) zaměstnavatelů v regionu 

Zlepšení podmínek v systému veřejně 
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- Dopravní situace – bariéry k zaměstnanosti a podnikání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vzdělávání  

 
Velmi dobré hodnocení kvality vzdělávání 
ve školkách a školách občany  

Chybějící střední škola v regionu – nutnost 
dojíždět, ztrácení kontaktu s regionem  

Podpora dalšího zvyšování kvality výuky  Pokles zájmu o mateřské a následně 
základní školy díky nižší porodnosti  

 

- Životní prostředí 

 

 

- Volný čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Simona Budařová, 20.9.2013 
 
 
 
 
 
 

Relativní blízkost území k dálnici D1  Celkově periferní poloha v rámci Kraje 
Vysočina  

Silnice první třídy I/23 procházejí územím  Špatný technický stav silnic II. a III. třídy – 
nedostatek financí na opravy a rekonstrukce  

 
Vybudování obchvatů větších obcí trpících 
nadměrnou dopravou na silnici I/23  

Další zhoršování veřejné dopravy, pokles  
zájmu občanů  

Využití finančních prostředků z evropských 
fondů pro investice do dopravní 
infrastruktury  

Zhoršování negativních dopadů 
automobilismu v obcích – poškozování 
majetku i životního prostře  
 

Výskyt oblastí s vysoce atraktivní krajinou  
a chráněnými přírodními lokalitami  

Intenzivně zemědělsky využívané území s 
nízkou hodnotou koeficientu ekologické 
stability  

Používání k přírodě šetrných metod 
obhospodařování zemědělské půdy 
(prevence eroze, znečištění)  

Nepřipravenost území na extrémní 
výkyvy počasí / klimatu – přívalové deště, 
povodně, sucha atd.  

Městské kulturní centrum v Náměšti nad 
Oslavou  

Nedostatečné zázemí pro sportovní vyžití 
v některých obcích  

Fungování základní umělecké školy v 
Náměšti nad Oslavou  

Chybějící kino  

Lepší podpora místních spolků udržujících 
tradice a pečujících o veřejný život  

Snižování zájmu občanů o veřejné dění a 
účast na něm (individualismus)  
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