Maximalizovat, rozšiřovat
SILNÉ STRÁNKY=přednosti

Nutno koncepčně řešit
SLABÉ STRÁNKY=nedostatky

Maximalizovat, realizovat
PŘÍLEŽITOSTI

Monitorovat, eliminovat
OHROŽENÍ

Rostoucí trend vývoje celkového počtu
obyvatel, podpořený kladným migračním
saldem
Neexistence sociálně vyloučené lokality,
sociopatologických jevů

Vysoké tempo růstu průměrného věku
obyvatel, velmi rychle rostoucí index
Rozšíření způsobů komunikace s občany
stáří, stárnutí obyvatelstva
prostřednictvím sociálních sítí
Přirozený úbytek obyvatelstva

Oblast vhodná pro zemědělství

Kraj (olomoucký) s nízkým
ohodnocením pracovní síly
Hospodářská recese, jež ovlivní i
rozpočet obce

Různorodá a bohatá spolková činnost
podporovaná obcí

Podprůměrný podíl dětí ve věku 0-14
let v obyvatelstvu

Příliv podnikatelských subjektů z okolních
území

Zvyšující se nároky na podnikatele,
změny legislativy

Klesá podíl obyvatel v produktivním
Potenciál pro rozvoj cestovního ruchu (lázně
Existence zemědělských subjektů působících v věku a ve věku 0-14 let, výrazný nárůst Teplice n.B., koňská farma, památky,
Průtah silnice I/35 zastavěným
obci (rostlinná i živočišná výroba)
podílu obyvatel 64+
cyklotrasy)
územím

Vysoká míra podnikatelské aktivity

Relativně nízký podíl ekonomicky
aktivního obyvatelstva

Rostoucí zájem o domácí turistiku

Odliv mladých lidí do regionů s vyšší
nabídkou práce a příjmy

Zapojení obce do mikroregionu, MAS,
spolupráce s partnery (i ze zahraničí)

Pasivní způsob trávení volného času
dětí, mládeže i dospělých

Dotační tituly (národní i evropské)

Těžba nerostných surovin-dopady

Zapojení obce do projektů na podporu
zaměstnanosti v obci

Lokální znečištění v obci vlivem
inverze

Atraktivní místo pro bydlení (příroda, klidné
prostředí, blízkost města Hranice)

Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo
převažuje nad ekonomicky aktivním
Rostoucí průměrný věk uchazečů o
práci, vyšší počet nezaměstnaných ve
věku 50+
Velké procento zaměstnanců
pracujících v zemědělství a průmyslu,
menší v sektoru služeb
Absence většího zapojení obce do
projektů na podporu zaměstnanosti v
obci

Zavedení ekologičtějších způsobů vytápění

Nárůst vytápění tuhými palivy (a
nejen palivy)

Nízký podíl nezaměstnaných osob

Špatný stavebně-technický stav částí
místních komunikací a chodníků

Využívání obnovitelných a alternativních
zdrojů energie

Potřeba dobudovat veřejné osvětlení
podél nově budované cyklostezky
Potřeba rozšířit kompletní technickou
infrastrukturu vč. cesty do rozvojových
částí obce

Dostupná kapacita sociálních služeb z
Charity Hranice

Návrat chemizace zemědělství
Nešetrné obhospodařování
zemědělských pozemků vedoucích k
erozi a záplavám

Komunitní plánování sociálních služeb na
Hranicku

Neochota občanů spolupracovat při
separaci komunálního odpadu

Dobrá spolupráce obce a spolků

Množství památek místního významu
Blízkost značených cyklotras a cyklostezek v
regionu, budování nové cyklostezky

Existence nabídky pracovních příležitostí v
obci

Rozvinutá technická infrastruktura

Urbanizace volné krajiny,
oplocování a tvorba bariér ve volné
krajině vč. liniových dopravních
staveb

Dobré napojení na hlavní silniční tah (D1) a
železniční tahy, železniční zastávka přímo v
obci
Dostatek autobusových spojů veřejné
hromadné dopravy

Hluk ze silnice I/35, těžby a železnice

Systém celoživotního vzdělávání
Výchova v oblasti ekologie (třídění odpadu,
ochrana přírody…)

Existence rozvojových ploch pro bydlení,
zájem o bydlení v obci

Nutnost vyjížďky za vzděláním-od
2.stupně, prací a službami (i
zdravotními a sociálními)

Rozšiřování alergenních a invazních
druhů z neudržovaných
Rozšíření počtu druhů separovaných odpadů zamokřených ploch - u Bečvy

Existence neobydlených domů

Realizace komplexního systému
Vysoká intenzita bytové výstavby v posledních Oblast s překročením imisních limitů v protipovodňových opatření v krajině i na
letech
ovzduší
tocích k ochraně zastavěného území obce

Mateřská škola a 1.stupeň ZŠ přímo v obci
Dostatečná nabídka společenských akcí
během celého roku

Dle ukazatele KES území intenzivně
využívané, zejména zemědělskou
velkovýrobou-ekologicky málo stabilní
Vysoký podíl zemědělské půdy na
celkové ploše katastru, velké

Rozvinutá nabídka služeb v obci

Neuskutečněné komplexní pozemkové Opatření ke snížení eroze na sklonitých
úpravy
půdách-zatravnění, průlehy

Existence kulturního zařízení, víceúčelového
hřiště, výletiště, fotbalového hřiště, in-line
hřiště, tenisového kurtu

Vyhlášené záplavové území řeky Bečvy
zasahující i jižní část zastavěného
Existence prvků ÚSES - i regionální a
území
nadregionální

Území bez brownfields

Zdroje nerostných surovin
Lesy zvláštního určení, velký podíl vysoce
produkčních půd I. a II. třídy

Záplavy a eroze na malých a občasných
tocích v zastavěném území
Erozně ohrožené území, území se
sesuvy ve východní části obce, sklonité
půdy ohrožené erozí
Zábor ZPF pro těžby

Množství získaných dotací v posledních letech Málo vodních ploch a lesů
Likvidita a nezadluženost obce
Špatná kvalita povrchových vod
Místní jednotka SDH je zapojena do IZS
Území ekologických rizik - Skalka
Nízká kriminalita

Protipovodňové opatření na západním okraji
- suchá nádrž Teplice
Opatření k zadržení vody v krajině
(zatravnění, průlehy apod.)

Nízká retenční schopnost krajiny

