ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY –
INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

„Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko“
Datum konání: 7. 8. 2014
Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 12:30 hod.
Přítomní: viz. prezenční listina v příloze
Dne 7. 8. 2014 proběhlo na Městském úřadě Rýmařov jednání pracovní skupiny pro problematiku
Infrastruktury a životního prostředí a to jako součást procesu zpracování Integrované strategie území
MAS Rýmařovsko. V rámci tohoto jednání byl důraz položen na rozvoj infrastruktury a životního
prostředí.
Cílem jednání bylo:
- diskutovat současný stav prací na zpracování analytické a návrhové části Integrované strategie území
MAS Rýmařovsko, a to včetně vazby na obsahové formulace SWOT analýzy
- identifikovat možné projektové záměry potenciálních příjemců podpory, a to v kontextu mapování
absorpční kapacity území
Hlavní závěry, které vyplynuly z jednání pracovní skupiny, jsou obsaženy v návrhové verzi SWOT
analýzy, která je přílohou tohoto zápisu.
V dalším postupu prací byly zdůrazněny následující dílčí aspekty:
- do textu Integrované strategie území MAS Rýmařovsko budou zapracovány další statistické údaje
v oblasti infrastruktury a životního prostředí, které byly dosud sesbírány z relevantních zdrojů
informací
- dále budou do textu zapracovány další náměty SWOT analýzy
- budou pokračovat práce na mapování projektových záměrů potenciálních příjemců podpory v oblasti
infrastruktury a životního prostředí; možnost vyplnění online dotazníků s projektovými záměry bude
do 15. 8. 2014
Zapsala:
Ing. Lucie Strunová
Expirit s.r.o.

INFRASTRUKTURA
Dostatečné plochy pro výstavbu BD a RD
S – SILNÉ
STRÁNKY
Dostatečný bytový fond
Obce nad 2000 obyvatel disponují potřebnou technickou infrastrukturou
Vodovod ve většině obcí
Dostatečné plochy pro rekreaci
Dostatečná kapacita ubytovacích ploch; zlepšení jejich kvality
Nedostatečná základní občanská vybavenost většiny obcí
Absence kanalizace, plynofikace, vodovodu v některých obcích do 2000 obyvatel
Nepříznivý populační vývoj
Nízká sídelní stabilita obyvatelstva
Vysoká nezaměstnanost
Skladba ekonomické základny
Odchod vzdělaných lidí z důvodu nedostatečného uplatnění
Nedostatečná dostupnost z dálnice
Nepříznivá dopravní dostupnost a stav komunikací v regionu
Špatná dostupnost regionu z center
Nedostatečná síť cyklostezek
Absence páteřní cyklotrasy
Špatné značení komunikací
Nedostatečné pokrytí mobilními operátory, nedostatečný vysokorychlostní
internet
Nízké využití brownfields
Neřešený stav zanedbaných RD a BD
Nevyřešené restituční nároky
Absence chodníků
Nedostupnost státních pozemků pro přístup do krajiny; pozemky pro realizaci
protipovodňových opatření, ÚSES a prvky ekologické stability
Nevyřešené vlastnictví pozemků
Využití objektů v soukromém vlastnictví pro ubytování sociálně slabých rodin –
zneužívání sociálních systémů
O - PŘÍLEŽITOSTI Nárůst obyvatel v postproduktivním věku vyvolá potřebu rozvoje a dostupnosti
sociálních a zdravotnických zařízení a služeb zaměřených na problematiku
starších lidí
Rozvoj terciálních aktivit v cestovním ruchu
Využití volné pracovní síly
Předpoklad pro vyšší využívání a rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i
rekreační využití
Průmyslová zóna + brownfields
Ubytovací kapacita pro seniory
Volné plochy pro developery, rekreaci
Zkvalitnění a rozšíření základní občanské vybavenosti
Dostavba kanalizace, plynovodu, vodovodu v obcích do 2000 obyvatel
Výstavba a opravy chodníků
W – SLABÉ
STRÁNKY

Výstavba a oprava komunikací
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Rozšiřování sítě cyklotras a cyklostezek
Vybudování páteřní cyklotrasy
Zlepšení pokrytí mobilními operátory
Vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům
Dořešení restitučních nároků
Doplněné značení komunikací
Stárnutí populace a tím i další úbytek obyvatelstva
T - OHROŽENÍ
Pokračující vylidňování některých oblastí
Snižování podílu dětské složky obyvatelstva a tím i vznik problémů s využitím
školských kapacit
Odliv vzdělaných lidí
Zrušení dopravního spojení (vlaková a železniční doprava)
Úbytek pracovních příležitostí
Církevní restituce
Vysoká investiční a provozní náročnost ČOV a kanalizací
Zhoršující se úroveň infrastruktury

S – SILNÉ
STRÁNKY

Dochované přírodní a kulturně-historické znaky
Vysoká druhová a ekosystémová různorodost a výskyt celé řady unikátních
informací
Koncentrace přírodních hodnot území
Vysoký podíl lesů
Relativně kvalitní životní prostředí
Celkově kvalitní ovzduší
Významný zdroj povrchové vody
Funkční systém zásobování pitnou vodou
Místní zdroje kvalitní pitné vody

Diverzita kulturní krajiny
Výskyt černých skládek
Špatná politika MZE
Spalování nekvalitních tuhých paliv v domácnostech i větších zdrojích
Nekvalitní a zastaralé kotle
Malá míra separace odpadů
Nedostatečná úroveň ČOV (chybí v obcích úplně, částečně, technologicky
zastarávají)
Malá rozvinutost EVVO
Špatná protipovodňová ochrana
Nevyřešená likvidace BRO
Neřešený problém směsného komunálního odpadu mimo likvidace na skládky po
legislativním zákazu
O - PŘÍLEŽITOSTI Rostoucí zájem obyvatelstva o ochranu hodnot krajiny
Ochrana krajiny pro umožnění rozvoje rekreace a cestovního ruchu – hodnoty
území – přírodní, kulturně-historické a estetické
Spolupráce se zemědělci na úpravách v krajině
Ekonomické a ekologické využití OZE
Zvýšení separace a využití odpadů
Rozvoj EVVO
Dobudování ČOV
Dobudování protipovodňové ochrany
Dotace na nové kotle
Zlepšení komunikace MZE a MŽP
Likvidace černých skládek
Separace odpadů
Řešení likvidace BRO
Řešení problému směsného komunálního odpadu
Omezení (legislativa, majetkově) pro případné úpravy v krajině
T - OHROŽENÍ
Monokulturní skladba lesů
Špatná komunikace mezi MZE a MŽP
Změna rázu krajiny v důsledku nevhodné výstavby
Špatná politika státu při prodeji půdy
W – SLABÉ
STRÁNKY

