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ZPRÁVA 

  z komunitního mikroregionálního setkání  
v rámci přípravy  

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
na období 2014-2020  

MAS Vladař o.p.s 

 
Termín konání: 10. 6. 2014 (úterý) 
Místo konání: Pension Harmonie Žlutice 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Čas konání:  10:00 – 11:00 hodin 
 
 
Shrnutí účasti: Setkání se konalo jako poslední bod programu jednání svazku obcí Doupovské hory. Z 
celkového počtu 11-ti účastníků tak byla zastoupena jen skupina 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. 
Malou účast neziskových organizací a podnikatelů přisuzujeme zejména dopolednímu termínu a malé 
ochotě angažovat se. V tomto regionu bude sběr a ověřování podkladů pro strategii dále řešen 
individuálními konzultacemi se subjekty, které jsou vytipovány na základě rozhovorů se starosty obcí na 
území s.o. Doupovské hory. 
 
Po shrnutí podpory MAS Vladař o.p.s. na území DSO Doupovské hory 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 DSO Doupovské 
hory?) 

• Krajina, příroda (4b) 

• Atraktivní turistická místa (3b) 

• Památky (2b) 

• Regionální produkty – chmel (6b) 

Slabé stránky : 
(Co se Vám na území DSO Doupovské hory nelíbí?) 

• Přístup státu k problematice venkova (5b) 

• Stav silnic (2. a 3. třídy) (6b) 

• Občanská vybavenost (6b) 

• Služby 

• Lékař (1b) 
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• Dopravní obslužnost 

• Síť cest 

• Kulturní akce (3b) 

• Sportovní vyžití 

• Dostupnost zdravotní péče (1b) 

• Drogy (1b) 

• Činnost policie 

• Poštovní služby 

• Nedostatek pracovních míst (1b) 

• Kriminalita 

• Nepřizpůsobivý obyvatelé (4b) 

• CzechTech 

• Veřejná doprava 

Příležitosti : 
(Co je na území DSO Doupovské hory udělat, aby se 
tu lépe žilo?) 

• Chodníky 

• Pořádek, čistota veřejného prostoru (2b) 

• Cyklostezka Ohře (4b) 

• Práce policie (5b) 

• Koncepčnost a dodržování strategie 
propagace (5b) 

• Veřejná doprava 

• Povědomí o regionu a okolí (5b) 

Hrozby :  
(Co může v budoucnu zhoršit kvalitu života na území 
DSO Doupovské hory?) 

• Koncentrace nepřizpůsobivých (6b) 

• Snížení pravomocí samosprávy (1b) 

• Odchod elit (2b) 

• Zhoršení pracovní nabídky (4b) 

• Výstavba velkoplošných zdrojů obnov. 
energ. (2b) 

• Narušení krajinného rázu (2b) 

• Rozšíření drog mezi mládeží (4b) 

• Zhoršení kvality vod (řeky) 

 

 
 
 Za správnost  Ing. Josef Ryšavý 


