
 

 

 

 

 

Projednávání SCLLD MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

Záznam z jednání fokusní skupiny pro rozvoj obcí Hanušovicka a 

Regionu Ruda 

v Hanušovicích dne  17.6.2021 

 

Přítomno bylo 5 členů fokusní skupiny z řad starostů, místostarostů a pověřených zastupitelů. 

Členové byli seznámeni s celkovou strukturou strategie a definovanými problémy v oblasti veřejné a 

technické infrastruktury, demografického vývoje, zaměstnanosti a životního prostředí, které byly 

zpracovatelem již zjištěny na základě dotazníkového šetření, individuálních rozhovorů a na základě 

vyhodnocování údajů z dat Českého statistického úřadu. 

Dle dat a informací není problém: 

- Středně velké obce a větší kategorie nemají problém se základní technickou infrastrukturou 

vč. internetu 

- Dostupnost a vybavenost školy je na dobré úrovni 

- Dostupnost sociálních služeb 

- Stav hlavních silničních komunikací 

Definované problémy: 

• Nedostatečná modernizace školy a připravenost na průmysl 4.0 

• Nedokončené chodníky v intravilánu obcí v blízkosti hlavních silničních komunikací 

• Nepropojenost obcí cyklostezkami 

• Nedostatečná podnikatelská aktivita na Hanušovicku 

• Nedostatečná kapacita technické infrastruktury obcí 

• Dlouhodobý problém se sociálním vyloučením a patologickými jevy 

• Špatná dopravní dostupnost pro některé cílové skupiny 

• Vysoký podíl zadlužených a nezaměstnaných osob  

• Velmi omezená podpora pečujících osob 

• Nedostatečná technická vybavenost poskytovatelů sociálních služeb 

• Problémy s nedostupnosti bydlení pro potřebné cílové skupiny  

• Nedostatečná propojenost obcí cyklostezkami a chodníky 

• Nedostatečná kvalita internetového připojení 

• Riziko nedostupnosti zdravotní péče  



 

 

• Nepřipravenost obcí na změnu klimatu (obce nerealizují a nemají kapacitu připravovat 

opatření: zeleň a voda ve veřejném prostoru, udržování dešťové vody v krajině, protierozní 

opatření, posílení zdrojů pitné vody aj.) 

• Obce nejsou připraveny na výstavbu nových zdrojů energie 

  

Doplněné problémy v rámci jednání fokusní skupiny: 

• Obtížná integrace neaktivních a zadlužených osob 

• Vážené dopady kůrovcové kalamity na kvalitu leta, přírody a místní komunikace 

• Možnost podpory stavebních úpravy multifunkčních objektů 

 

V rámci jednání byly formulovány následující priority  

1. Moderní infrastruktura škol 

2. Modernizace veřejných budov a staveb vč. sportovišť 

3. Zeleň a voda v sídlech 

4. Vysokorychlostní internet 

5. Výstavba cyklostezek a chodníků 

Pracovní skupina odsouhlasila znění všech specifických cílů SCLLD 

1.1: Kvalitní a moderní vzdělávání 

1.2: Rozvinutý komunitní život 

1.3: Rozvinutá sociální síť a kvalitní péče o sociálně potřebné 

2.1: Ekonomicky silný region  

2.2: Silný pracovní potenciál 

3.1: Udržitelné využívání krajiny pro zemědělství a lesnictví 

3.2: Zdravé životní prostředí 

3.3: Minimalizace negativních dopadů na životní prostředí 

4.1: Spokojený život obyvatel v obcích a kvalitní obecní infrastruktura 

4.2: Bezpečná doprava a dopravní dostupnost 

4.3: Osvícená místní politika, partnerství a spolupráce 

 

Diskusi moderoval: Karel Hošek 

 

 

Zapsal:  Karel Hošek 






