
 

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: 28.6.2013 – Budišov 
 

Téma: Veřejné projednání s cílem zpracovat SWOT analýzu a analytické podklady ke 

strategii  2014 - 2020 Oslavka, o.p.s. 

 

Program: 

1) Přestavení postupu zpracování strategie rozvoje 

2) Příprava dotazníkového šetření  

3) Projektový zásobník 

4) Návrh silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

5) Představení výstupů a diskuze nad nimi 

 

Ad 1) Simona Budařová shrnula jednotlivé kroky, které jsou vykonávány pro kvalitní 
zpracování strategie. Především se další kroky budou ubírat na sestavení potřeb 
regionu, bude se vytvářet dotazníkové šetření, projektový zásobník, který zmapuje 
potřeby jednotlivých obcí.  
 
Ad 2 a 3) V tomto bodě byl popsán postup zapojení veřejnosti prostřednictvím 
dotazníkových šetření a projektových zásobníků. Představila, jak by dotazníkové šetření 
mělo vypadat. Jednotlivé otázky byly diskuzí rozšířeny o další body. Finální verze bude 
představena na dalším komunitním projednání a bude ještě projednána. Poté se plynule 
přešlo k bodu 3, kde se vyjmenovaly nejzásadnější projektové záměry přítomných 
podnikatelů. Cílem tohoto bylo představit i názory ostatních a zvážit je při tvorbě swot 
analýzy. 
 
Ad 4) Každý ze zúčastněných měl za úkol říct oblast, která má dle jeho názoru nejhorší 
dopad na rozvoj regionu. Po té vyjmenovat oblasti s nejlepším dopadem na rozvoj 
regionu. Tyto oblasti mají být základem pro to, aby zajistily ekonomický růst regionu při 
zachování životního prostředí. Za hlavní bariéru vidí špatný stav silnic, nedostačující 
dopravní obslužnost a také odliv mladých lidí za prací. Na základě tohoto se sestavily 
tyto oblasti, které je potřeba podrobněji rozpracovat: 
 

- Zaměstnanost a podnikání jako základ úspěšného regionu 
- Dopravní situace – bariéry k zaměstnanosti a podnikání 
- Vzdělávání  
- Životní prostředí 
- Veřejná správa 
- Volný čas 
-  

Ad 5) Tyto oblasti byly odsouhlaseny zúčastněnými a budou konzultovány s dalšími 
obyvateli regionu. 
 
Zapsala Simona Budařová, 1.7.2013 
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