
 
 

Úvodní zjišťování zájmu a potřeb obcí v rámci aktualizace Strategie komunitně vedeného 

rozvoje MAS Jablunkovsko. 

 

MAS Jablunkovsko vzhledem k novému plánovacímu období zpracovává aktualizaci Strategie 

komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko (SCLLD). Do analytické části strategie je potřeba získat 

aktuální informace týkající se různých oblastí rozvoje obcí v územní působnosti MAS Jablunkovsko. 

Informace budou získávány různými postupy (individuální rozhovory s členy MAS, Kulaté stoly, 

pracovní skupiny, veřejné projednání, dotazníkový průzkum v území).  

Obracíme se na Vás s prosbou o přípravu odpovědí na níže uvedené otázky, které doplní informace 

získané z dat Českého statistického úřadu, územně analytických podkladů, územních plánů, 

dostupných zpracovaných analýz a studií. Dotazník se týká především zjištění rozvojových záměrů 

obce/města. 

 

I. Oblast Krajina a infrastruktura 
 

1. Energetika 
a) Jak dalece máte vyřešeno zateplování budov v obecním/městském majetku (obecní 

úřady, školy, požární zbrojnice, knihovny, kulturní domy, atd.) 
 

b) Zvažujete zateplování budov komplexní nebo částečné (výměna oken, zateplení střechy, 
zateplení obvodového pláště, řešení energetické náročnosti systému technologické 
spotřeby energie, zlepšení vnitřních prostorů budov, přizpůsobení na změny klimatu) 

 
c) Zvažujete změnu dodavatele energie, případně využití obnovitelných zdrojů energie? 

(např. fotovoltaické panely na veřejných budovách, změna zdrojů vytápění) 
 
d) Plynofikace – jak dalece je Vaše obec plynofikována (odhad v %)? 
 
e) Jaký máte názor na výstavbu komunitních obnovitelných zdrojů (komunitní energetika)? 
 

 
2. Přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik 

a) Připravujete záměry na přírodě blízká opatření? 
(např: projekty zadržování vody v krajině, sídelní zeleň, opatření na lesních pozemcích, 
protipovodňová opatření, apod.) 
 

b) Jaké jsou aktuální problémy se sesuvy půdy ve Vaší obci? 
 

c) Bylo by přínosné posílení role vzdělávání v oblasti změn klimatu? (ekocentra, vzdělávání 
ve školách, apod.) 

 
 
 
 



 
 
 
 

3. Oblast udržitelného hospodaření s vodou 
a) Jak dalece máte vyřešenou otázku odkanalizování obce. 

- Míra odkanalizování obce (v m a případně v %) 
- Připravujete záměry na: 
- intenzifikaci ČOV,  
- výstavbu kanalizace,  
- rekonstrukci kanalizace 
- výstavbu systému domovních ČOV? 
 

b) Jak máte řešeno zásobování obyvatel pitnou vodou? 
- Zvažujete realizaci záměrů týkajících se rozvoje vodovodů a zásobování pitnou 

vodou? 
 

4. Oblast oběhového hospodářství (odpady) 
a) Jak máte ve Vaši obci řešeno nakládání s odpady: 

- Který subjekt ve Vaši obci řeší svoz komunálního odpadu 
- Řešíte ve Vaší obci prevenci vzniku odpadů: 

kompostéry pro občany (počet kompostérů, případně % domácností 
vybavených kompostéry) 
prevence vzniku textilního odpadu, 
prevence vzniku jednorázových plastových obalů, snižování vzniku plastových 
obalů, 
motivační programy pro občany v oblasti třídění odpadů, 
centra opětovného využití materiálů. 
 

 
b) Připravujete záměry z oblasti oběhového hospodářství? 

(např. zavádění zvýšeného třídění odpadů, nakládání s kaly z ČOV, gastroodpady, výroba 
paliv z odpadů, zařízení pro materiálové využití odpadů, apod.) 

 

Doplňující údaje pro analytickou část SCLLD v oblasti oběhového hospodářství: 

Do analytické části SCLLD je potřeba získat údaje z ročních hlášení produkce odpadů (2017, 2018, 

2019). 

5. Oblast biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury a snižování znečištění 
a) Připravujete záměry na ochranu stanovišť vzácných druhů, chráněných území a 

odstraňování migračních bariér? 
 

b) Vyskytuje se ve Vaši obci problém s invazními druhy rostlin? 
 
c) Jak dalece spolupracujete ve Vaši obci s organizacemi zabývajícími se ochranou přírody? 
 

 



 
d) Jsou ve Vaši obci realizovány osvětové a informační aktivity a je návštěvnická 

infrastruktura sloužící ke zvýšení povědomí o problémech biologické rozmanitosti, 
usměrňování návštěvníků, apod.? 
 

e) Plánujete výměnu zdroje vytápění v obecních budovách? 
 
f) Je v katastru obce systém sledování kvality ovzduší? 
 
g) Máte ve svém území kontaminované lokality ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo 

ekosystémy? 
 

Další Vaše záměry v oblasti životního prostředí, udržitelného rozvoje a infrastruktury (komunikace, 

chodníky, parkoviště, apod.), které se nevyskytují ve výše uvedených oblastech: 

 
 

II. Oblast Společnost 
1. Je ve Vaši obci dostatečné zázemí pro komunitní život občanů (kulturní dům, komunitní 

centrum, zázemí pro pořádání kulturních akcí, setkávání občanů, knihovny, zázemí pro 
celoživotní vzdělávání, apod.)? 
 
 

2. Připravujete investiční záměry zaměřené na komunitní život ve Vaší obci (rekonstrukce 
komunitních center, kulturních domů, místnosti pro setkávání a kulturní akce? 
 

3. Jak vnímáte vzájemnou spolupráci mezi obcí a spolky působícími na Vašem území? 
 

4. Organizujete společné akce se spolky, neziskovými organizacemi, okolními obcemi? 
 

5. Jsou oblasti, ve kterých by se spolupráce mohla zlepšit? 
 

6. Můžete poskytnout seznam spolků působících ve Vaší obci? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

III. Oblast Hospodářství a cestovní ruch 
1. Je Vaše obec dostatečně digitalizována? (optické kabely - % obce zasíťované, wifi připojení, 

rychlost připojení) 
 
 

2. Jak dalece využíváte elektronické prostředky pro komunikaci s občany (sms systém zasílání 
zpráv, elektronická podatelna, apod.) 
 
 

3. Jak vnímáte komplexní chytrá řešení pro venkovské oblasti (chytré plánování=komplexní 
plánování, komunikace s obyvateli, realizace inovativních postupů a záměrů)? 
 

4. Máte ve své obci volné plochy určené pro rozvoj podnikání? 
 
 

5. Máte ve své obci nevyužívané budovy a pozemky (brownfield)? 
 
 

6. Jsou ve Vaši obci podnikatelské subjekty včetně zemědělců, se kterými by bylo možno 
navázat spolupráci v oblasti inovativních přístupů (např. Průmysl 4.0, chytrá řešení, start-
upy)? 
 

7. Připravujete záměry v oblasti rozvoje cestovního ruchu? (drobná infrastruktura cestovního 
ruchu) 

 

 

Obecná data do analytické části SCLLD: 

Údaje o trestných činech, případně kontakty na osoby, které nám mohou tyto údaje poskytnout 

(obecné informace o počtech, typech trestných činů). 

 

 

 


