
  Strategie rozvoje Pobeskydí 

Prioritní zaměření strategie 
Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin 
i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím dotazníkového šetření. Jednotliví respondenti byli vyzváni, aby alokovali 
pomyslné disponibilní prostředky (100 % = celá strategie) podle svých subjektivních preferencí a praktických zkušeností. 
Výsledky tohoto šetření, které odráží reálné potřeby obyvatel regionu, prezentují následující tabulky a graf. 

Tabulka 1: Prioritní zaměření strategie 

Položka Název položky Alokace 

S Problémový okruh Společnost 29,61 % 

H Problémový okruh Hospodářství 34,43 % 

Z Problémový okruh Životní prostředí a infrastruktura 35,96 % 

 

 

 
 

 

1 Problémový okruh Společnost 

Tabulka 2: Prioritní zaměření problémového okruhu Společnost 

Položka Název položky Alokace 

S.1 Rozvoj bydlení a kvality bydlení v regionu  7,44 % 

S.1.1 Programová příprava stavebních pozemků 2,29 % 

S.1.1.1 Evidence dostupných pozemků v obcích 0,99 % 

S.1.1.2 Časové a věcné vymezení připojení na inženýrské sítě a dopravní 
infrastrukturu 

1,30 % 

S.1.2 Výstavba rodinných domů 2,01 % 

S.1.2.1 Výstavba na velkých parcelách 0,81 % 

S.1.2.2 Ekologické bydlení 1,20 % 

Prioritní zaměření strategie – 1 / 5 



  Strategie rozvoje Pobeskydí 

Položka Název položky Alokace 

S.1.3 Atrakce mladých solventních rodin s dětmi 3,13 % 

S.1.3.1 Rozvoj služeb pro obyvatele 3,13 % 

S.2 Rozvoj sociální infrastruktury 13,80 % 

S.2.1 Vytváření podmínek pro kvalitní vzdělávání 4,28 % 

S.2.1.1 Rekonstrukce a vybavení objektů školských a vzdělávacích zařízení 2,80 % 

S.2.1.2 Informační společnost 1,48 % 

S.2.2 Revitalizace veřejných prostranství a zlepšování vzhledu sídel 2,81 % 

S.2.2.1 Využití zchátralých objektů a nevyužívaných ploch pro rozšiřování občanské 
vybavenosti 

1,86 % 

S.2.2.2 Vytvořit v mikroregionu náročné prostředí oprávněné hrdosti každého 
vlastníka nemovitého majetku, že tento majetek je právě jeho zásluhou 
ozdobou obce 

0,95 % 

S.2.3 Rozvoj sportovní a kulturní infrastruktury 3,99 % 

S.2.3.1 Výstavba nebo rekonstrukce (víceúčelových) sportovních zařízení 1,80 % 

S.2.3.2 Výstavba nebo rekonstrukce kulturního nebo společenského zařízení 2,20 % 

S.2.4 Doplnění a zkvalitnění zařízení sociálních služeb 2,73 % 

S.2.4.1 Úpravy prostor umožňující bezbariérový přístup 1,23 % 

S.2.4.2 Výstavba a rekonstrukce budov pro seniory a marginalizované skupiny 
obyvatelstva 

1,49 % 

S.3 Občanská společnost a sociální služby 8,37 % 

S.3.1 Rozvoj kapacit služeb celoživotního vzdělávání  2,27 % 

S.3.1.1 Celoživotní vzdělávání v regionu – komunitní školy 0,72 % 

S.3.1.2 Profesní vzdělávání 0,68 % 

S.3.1.3 Environmentální vzdělávání 0,87 % 

S.3.2 Všestranné občanské programy navazující na tradice života na vesnici  
a obsahující současné moderní aspekty vesnického prostředí 

3,00 % 

S.3.2.1 Rozvoj kulturních a společenských aktivit s důrazem na uchování místního 
kulturního dědictví a tradic 

1,19 % 

S.3.2.2 Programy zaměřené na volnočasové a sportovní aktivity, zejména dětí, 
mládeže a seniorů 

1,21 % 

S.3.2.3 Preventivní programy 0,60 % 

S.3.3 Rozvoj kapacit služeb sociální péče 1,60 % 

S.3.3.1 Zvýšení kapacity terénních služeb 1,60 % 

S.3.4 Poskytování poradenství 1,50 % 

S.3.4.1 Poradenství v oblasti územního rozvoje 1,50 % 
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2 Problémový okruh Hospodářství 

Tabulka 3: Prioritní zaměření problémového okruhu Hospodářství 

Položka Název položky Alokace 

H.1 Rozvoj malého a středního podnikání 23,16 % 

H.1.1 Rozvoj zemědělského a lesnického podnikání 6,47 % 

H.1.1.1 Investice do zemědělských staveb 1,35 % 

H.1.1.2 Investice do zemědělské techniky a technologií 1,64 % 

H.1.1.3 Ekologické zemědělství 1,36 % 

H.1.1.4 Investice do lesnické infrastruktury 0,94 % 

H.1.1.5. Investice do lesnické techniky a technologií 1,19 % 

H.1.2 Cestovní ruch 8,19 % 

H.1.2.1 Zkvalitňování nabídky stravovacích a ubytovacích zařízení 2,07 % 

H.1.2.2 Budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 2,22 % 

H.1.2.3 Rozvoj agroturistiky 1,64 % 

H.1.2.4 Marketing cestovního ruchu 1,32 % 

H.1.2.5 Síťování aktérů v cestovním ruchu  0,95 % 

H.1.3 Rozvoj ostatních činností využívajících potenciál regionu  8,50 % 

H.1.3.1 Rozvoj místní produkce 2,81 % 

H.1.3.2 Rozvoj podnikání v návaznosti na aktivity společnosti Hyundai  2,27 % 

H.1.3.3 Rozvoj služeb 3,43 % 

H.2 Odstranění negativního vlivu hospodářství na životní prostředí 
a veřejné zdraví 

11,27 % 

H.2.1 Konverze zemědělských brownfieldů na podnikatelské zóny a jiné využití 11,27 % 

H.2.1.1 Mapování a analýza brownfieldů 1,88 % 

H.2.1.2 Výběr a příprava brownfieldů ke konverzi 1,81 % 

H.2.1.3 Revitalizace brownfieldů 5,63 % 

H.2.1.4 Následná péče o subjekty v podnikatelských zónách 1,94 % 

 

 

3 Problémový okruh Životní prostředí a infrastruktura 

Tabulka 4: Prioritní zaměření problémového okruhu Životní prostředí a infrastruktura 

Položka Název položky Alokace 

Z.1 Rozvoj dopravní infrastruktury 10,89 % 

Z.1.1 Rozvoj a údržba komunikací 6,56 % 

Z.1.1.1 Rozvoj a údržba stávajících komunikací 4,75 % 

Z.1.1.2 Výstavba nových komunikací 1,81 % 
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Položka Název položky Alokace 

Z.1.2 Omezování negativních vlivů dopravy a zvyšování bezpečnosti 4,33 % 

Z.1.2.1 Cyklistická doprava 1,74 % 

Z.1.2.2 Alternativní formy dopravy 0,55 % 

Z.1.2.3 Výstavba a údržba protihlukových a obdobných bariér 0,72 % 

Z.1.2.4 Pořizování prvků zvyšujících dopravní bezpečnost 1,32 % 

Z.2 Rozvoj technické infrastruktury 11,32 % 

Z.2.1 Rozvoj vodohospodářské infrastruktury 6,29 % 

Z.2.1.1 Vodovodní a kanalizační sítě 3,59 % 

Z.2.1.2 Čistírny odpadních vod 2,70 % 

Z.2.2 Rozvoj odpadového hospodářství 5,04 % 

Z.2.2.1 Optimalizace systému nakládání s odpady 1,33 % 

Z.2.2.2 Druhotné využití odpadů 1,79 % 

Z.2.2.3 Sběrné dvory 1,91 % 

Z.3 Udržitelné využívání (místních) zdrojů energie 8,38 % 

Z.3.1 Udržitelné využívání zdrojů pro výrobu energie 3,23 % 

Z.3.1.1 Vytápění a ohřevu vody energií z obnovitelných zdrojů 1,23 % 

Z.3.1.2 Výroba elektřiny energií z obnovitelných zdrojů 1,10 % 

Z.3.1.3 Využívání jiných alternativních zdrojů energie a zavádění moderních 
technologií 

0,90 % 

Z.3.2 Získávání a zpracování biomasy a biopaliv 2,64 % 

Z.3.2.1 Pěstování energetických plodin 0,53 % 

Z.3.2.2 Využití potenciálu odpadní biomasy 0,83 % 

Z.3.2.3 Využití potenciálu lesní biomasy 0,83 % 

Z.3.2.4 Výroba biopaliv 0,44 % 

Z.3.3 Optimalizace využívání energie 2,51 % 

Z.3.3.1 Úspory energie 1,91 % 

Z.3.3.2 Optimalizace elektrické přenosové sítě 0,60 % 

Z.4 Ochrana a tvorba krajiny 5,37 % 

Z.4.1 Optimalizace vodního režimu krajiny 1,55 % 

Z.4.1.1 Revitalizace vodních toků 0,74 % 

Z.4.1.2 Zvýšení retenční schopnosti krajiny 0,81 % 

Z.4.2 Změna a obnova krajinných struktur 2,72 % 

Z.4.2.1 Tvorba a péče o krajinotvorné prvky 0,57 % 

Z.4.2.2 Zatravňování orné půdy a pěstování meziplodin 0,24 % 

Z.4.2.3 Zalesňování zemědělské půdy 0,31 % 

Z.4.2.4 Zlepšování druhové skladby lesních porostů 0,53 % 

Z.4.2.5 Údržba kulturní krajiny 0,48 % 

Z.4.2.6 Regenerace znehodnocené krajiny 0,59 % 
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Položka Název položky Alokace 

Z.4.3 Biodiverzita 1,10 % 

Z.4.3.1 Ochrana a tvorba biotopů 0,45 % 

Z.4.3.2 Vytěsnění a likvidace expanzivních nepůvodních druhů 0,64 % 
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