MAS VLADAŘ o.p.s.
Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč
IČ: 264 04 818
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 93

ZPRÁVA
z komunitního mikroregionálního setkání
v rámci přípravy
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
na období 2014-2020
MAS Vladař o.p.s
Termín konání:
Místo konání:
Přítomni:
Čas konání:

17. 6. 2014 (úterý)
Zasedací místnost MěÚ Podbořany
dle prezenční listiny
10:00 – 11:30 hodin

Shrnutí účasti: Setkání se konalo jako navazující na jednání mikroregionu Podbořansko. Z celkového počtu
17-ti účastníků byla převážná část zástupců měst a obcí, tedy veřejné správy. Pozvánka na jednání byla
vystavena jak na webových stránkách tak sociální síti a rozeslána na všechny obecní úřady mikroregionu
Podbořansko.
Malou účast neziskových organizací a podnikatelů přisuzujeme zejména dopolednímu termínu a malé
ochotě angažovat se, další zjišťování potřeb těchto subjektů bude řešeno individuálními konzultacemi.
Po shrnutí podpory MAS Vladař o.p.s. v mikroregionu Podbořansko a představení aktuálního stavu
legislativy kolem programovacího období 2014-2020 na státní a evropské úrovni jsme přešli k diskusi a
zjišťování potřeb území. Využili jsme techniky kolektivního brainstormingu se zapisováním na flipcharty.
Otázky byly cílené na zjištění podkladů pro SWOT analýzu.

Kompletní přehled zjištěných podnětů :
Silné stránky :
(Čeho si nejvíce ceníte na území Mikroregionu
Podbořansko?)
• Rodinné bydlení (pref. 7)
•

Příroda (pref. 6)

•

Turistický ruch (pref. 1)

•

Památky (pref. 7)

•
•

Slabé stránky :
(Co se Vám na území Mikroregionu Podbořansko
nelíbí?)
• Geografická poloha – velká vzdálenost od
krajského města
•

Srážkový stín

•

Nenavazující spoje hromadné dopravy (pref.
1)

Příjemné bydlení (pref. 3)

•

Nedostatek pracovních příležitostí (pref. 9)

Nízká cena bydlení (pref. 2)

•

Odliv mladých z vesnic do měst (pref. 3)
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•

Malé srážkové úhrny (pref. 1)

•

Omezování dostupnosti státní správy (pref.
3)

•

Zajímavé turistické atrakce (pref. 2)

•

Možnost lezení na skály

•

Omezování dostupnosti lékařské péče (pref.
2)

•

Venkovský charakter, blízkost větších měst
(pref. 2)

•

Stárnoucí populace (pref. 1)

•

Průmyslové zóny (pref 1)

•

Špatné spojení Praha, Karlovy Vary

•

Dopravní obslužnost (pref. 2)

•

Neutěšený stav komunikací

•

Parkovací místa

•

Chybějící koncepce cestovního ruchu

•

Možnost agroturistiky (pref. 1)

•

Špatný stav kulturních památek (pref. 3)

•

Pivařská oblast (pref. 2)

•

Hrozný stav kostelů římskokatolické církve
(pref. 1)

•

Dostupnost školství (pref. 3)

•

Zcela chybí cyklostezky (pref. 1)

•

Stabilní počet obyvatel

•

Chybí ubytovací kapacity pro turisty

•

Možnosti individuální výstavby (pref. 3)

•

Zneužívání státní podpory sociálního bydlení
(pref. 4)

•

Přítomnost sociálně vyloučených lokalit
(pref. 2)

•

Nedostatečné zajištění služeb IZS (policie,
hasiči) (pref. 6)

•

Zastaralé inženýrské sítě (pref. 4)

•

Chybějící plynofikace (pref. 1)

•

Čištění odpadních vod (pref. 5)

•

Distribuce pitné vody (pref. 1)

•

Příležitosti :
(Co je na území Mikroregionu Podbořansko udělat,
aby se tu lépe žilo?)
• Využití potenciálu rozvoje turistiky (pref. 9)

Hrozby :
(Co může v budoucnu zhoršit kvalitu života na území
Mikroregionu Podbořansko?)
• Vznik jaderného úložiště (pref. 4)

•

Vybudování průmyslových center

•

Zhoršení ovzduší lokálními topeništi (pref. 4)

•

Chov skotu (pref. 2)

•

Průjezd vojenské techniky (pref. 4)

•

Obnova památek (pref. 5)

•

Drogová problematika (pref. 11)

•

Podpora kulturních akcí (pref. 1)

•

•

Regenerace brownfieldů (pref. 3)

Nedostatečné možnosti vyžití mládeže (pref.
4)

•

Vybudování rybníků, nádrží (zachytávání
vody v krajině) (pref. 7)

•

Nezájem mládeže o společenský život (pref.
3)

•

Vybudování sítě cyklostezek a hypostezek

•

Soustředění nepřizpůsobivých do
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(pref. 4)

vyčleněných lokalit (pref. 9)

•

Propojení informačních center (pref. 1)

•

Zatěžování komunikací nákladní technikou

•

Údržba krajiny

•

•

Dovybavení infrastruktury (pref. 3)

Zatížení krajiny vznikem nových dobývacích
prostor (pref. 3)

•

Uložení nadzemního vedení do země (pref.
2)

•

Časté střídání starostů (pref. 7)

•

Kácení lesů (pref. 2)

•

Podpora vzniku nových pracovních míst
(pref. 6)

•

Podpora výstavby

•

Příprava stavebních parcel (pref. 4)

•

Snížení centrální byrokracie (pref. 3)

•

Dostavba R6 a páteřních komunikací (pref.
5)

•

Podpora spolkových aktivit (pref. 2)

•

Podpora sportu (pref. 2)

Za správnost
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Ing. Josef Ryšavý
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