
Shrnutí výsledků kulatých stolů  
Celkem 133 respondentů 

 

Silné stránky Slabé stránky 
Bohatá spolková činnost – kulturní a sportovní vyžití Dálnice, letiště (hluk, prašnost, zhoršení bezpečnosti lidí) 

Dobrá vybavenost obcí službami, infrastrukturou Málo restaurací, možností ubytování 

Dobrá dopravní obslužnost 
Špatné mezilidské vztahy – pasivita, nezájem, vyhoření aktivních lidí, noví obyvatelé ze 
satelitů x místní starousedlíci 

Pracovní příležitosti Málo kulturního vyžití 

Historie regionu – potenciál Slavkovského bojiště, neznámé 
památky 

Konkurence Brna pro místní podnikatele 

Dostupnost měst Málo pracovních příležitostí v místě, stavební parcel pro RD 

Skladba obyvatelstva (zájem mladých o bydlení) Špatný stav komunikací, chybí polní cesty, cyklostezky 

Dostupnost zdravotnické péče Špatný stav vlakových nástupišť 

Průmyslová zóna (Pozořice) Nezájem mládeže o sport 

Dobré životní prostředí, pěkná krajina 
Nedostatečné služby v obcích – chybí ZŠ, více míst v MŠ, lékaři, pošta, bankomaty, 
čerpací stanice, špatný stav obecních budov 

Vinařský region 
Zhoršení stavu krajiny – záplavy, monokulturní pěstování rostlin, černé skládky, chybí 
remízky, biokoridory, větrolamy 

Religiózní region Omezený sortiment zboží 

Drobní zemědělci Omezená nabídka místních produktů 

Dobrá poloha pro cyklostezky (klidná oblast) Pravidelné aktivity pro děti 

Sběrné dvory Slabý turistický ruch  

Volnočasové aktivity – koupaliště, hřiště Slabá kupní síla místních obyvatel  

Dobré vztahy mezi lidmi Chybí řemeslníci, drobní výrobci a podnikatelé 

Vlastní zdroj pitné vody Chybí penziony pro seniory 

Zemědělský region Rozvodna E 

Mladí v politice Druhotné znečištění z Brna 

Není velký průmysl Zastavování orné půdy 

Pomezí venkova a města Způsob nakládání s odpadem 

Vzdělaná pracovní síla Klidové prostory v obci 

Péče o seniory Nedostatek obecních prostor 

 Malá propojenost obcí např. v rámci společné cesty 

 Nepromyšlenost nové výstavby 

 Vzhled obcí 

 Malá kapacita pečovatelských domů 

 Nepřizpůsobivý občané 

 Zkostnatělá byrokracie 

 Startovací bydlení 

 Neochota lidí uvolnit pozemky k bydlení 



 
 
 
 
 

Příležitosti Hrozby 
Podpora drobných podnikatelů a zemědělců Pracovní příležitosti (nezaměstnanost, exekuce) 

Podpora spolků a lidových tradic Nedostatek stavebních míst 

Zlepšení stavu komunikací – cyklostezky, chodníky, přechody pro chodce, 
parkovací místa 

Zhoršení mezilidských vztahů (nezájem mladých, nově přistěhovalých, nárůst 
kriminality) 

Zlepšení turistického ruchu (úprava rybníků, koupališť, nádrží, podpora podnikání 
v rámci bojiště, ochrana památek, rozvoj pohostinství, výstavba muzea, rozhledny, 
naučných stezek, oprava drobných církevních památek, agroturistika) 

Nárůst dopravního zatížení 

Práce s mládeží a seniory (kluby, penziony, sportoviště, vzdělávací centra) Záplavy 

Podpora mateřských center Stárnoucí obyvatelstvo 

Úprava krajiny - podpora pěstování neziskových plodin, vybudování biokoridorů, 
remízků, větrolamů, odstranění černých skládek, protipovodňová opatření 

Rušení polí a pěstování monokultur, stavby bioplynových stanic 

ČOV 
Zhoršení životního prostředí (nárůst aut. Provozu, černé skládky, topení 
nevhodným druhem paliva)  

Podpora bydlení – výstavba a rozšíření MŠ, ZŠ, výstavba relaxačních zón, dětských 
center 

Nedostatek financí pro podporu neziskových organizací a jiných občanských aktivit 

Kamerový systém Vylidňování regionu 

Tvorba webových stránek podnikatelů, živnostníků Nepřizpůsobivý občané 

Znovuobjevení venkovského stylu života Bezbariérové přístupy 

Asimilace náplav – podpora aktivit k propagaci venkova Rušení úřadů v malých obcích 

Využití brownfieldů Malá podpora učilišť – mladí nepracují 

Vybudování multifukčních center Bioplynové stanice, fotovoltaika 

Podpora pěstování okopanin Cementárna 

Podpora místních produktů – sadařství, vinařství Skupování pozemků movitými lidmi 

Rozvoj míst pro komunitní setkávání Budování velkých provozů 

Zvýšení občanské angažovanosti Odliv mladých za prací 

 Zhoršení služeb 

Pracovní příležitosti při údržbě obce Malá podpora prorodinné politiky 

 Nekontrolovatelná výstavba 

 


