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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: 7. 5. 2014 (středa) 
Místo konání: Obecní úřad Vilémov, Náměstí č.p. 1, Vilémov u Kadaně 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Čas konání:  10:00 – 12:30 
 
Shrnutí účasti: Setkání se konalo jako pilotní setkání všech skupin aktérů z Mikroregionu Radonicko formou 
veřejné diskuse potřeb na zdejším území. Z celkového počtu 16ti účastníků byla zastoupena z 50% 
podnikatelská sféra a z 25% a 25% neziskové organizace a státní sféra. Pozvánka na jednání byla vytavena 
jak na webových stránkách, tak sociální síti a rozeslána na všechny obecní úřady mikroregionu Radonicko. 
Další sběr dat a ověřování podkladů pro strategii bude dále řešen individuálními konzultacemi se subjekty, 
které jsou vytipovány na základě rozhovorů se starosty obcí na území mikroregionu Radonicko. 
 
Po shrnutí podpory MAS Vladař o.p.s. v mikroregionu Radonicko 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 
Radonicko?) 

• Životní prostředí (5 pref.) 

• Kulturní památky (1 pref.) 

• Aktivní trávení volného času 

• Přírodní památky 

• Turisticky zajímavá oblast 

• Spolková činnost (4 pref.) 

• Kulturní akce 

Slabé stránky : 
(Co se Vám na území Mikroregionu Radonicko 
nelíbí?) 

• Pracovní příležitosti (5 pref.) 

• Vybavenost 

• Služby (2 pref.) 

• Dopravní obslužnost (hrom. Doprava) (4 
pref.) 

• Vodovody, kanalizace (5 pref.) 

• Údržba a revitalizace vodních toků (2 pref.) 



        

  
 

 

 

MMAASS  VVLLAADDAAŘŘ  oo..pp..ss..  
SSííddlloo::  HHuussoovvaa  115533,,  336644  5555  VVaalleečč  

IIČČ::  226644  0044  881188  
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 93 

 

Stránka 2 z 2 Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz 

• Sportovní akce (1 pref.) 

• Regionální výrobky a produkty (1 pref.) 

• Zemědělství (2 pref.) 

• Pošta 

• Školství (1 pref.) 

• Hasiči (3 pref.) 

• Sport 

• Akce pro děti (kroužky) (4 pref) 

• Vepřín uprostřed obce (3 pref.) 

• Možnosti bydlení 

• Nedostatek polních cest (pref. 1) 

• Chátrající objekty, neudržované pozemky 

• Nedokončený proces pozemkových úprav (2 
pref.) 

• Omezení MPZ 

• Přístup ke krajině 

• Nepřizpůsobiví občané 

• Mezilidské vztahy (3 pref.) 

• Přejezdy armádní techniky 

• Nedostatečné opravy kulturních památek (1 
pref.) 

Příležitosti : 
(Co je na území Mikroregionu Radonicko udělat, aby 
se tu lépe žilo?) 

• Místní komunikace (1 pref.) 

• Rozvoj infrastruktury a inž. Sítí (2 pref.) 

• Školství – vybavení (3 pref.) 

• Dopravní obslužnost (4 pref.) 

• Rozšířit atraktivitu území 

• Propagace území (4 pref.) 

• Informační systém 

• Cestovní ruch (1 pref) 

• Rozšíření ubytovacích kapacit (2 pref) 

• Agroturistika (1 pref.) 

• Zlepšení péče o živ. Prostředí (2 pref.) 

• Ozelenění 

• Podpora občanské angažovanosti (6 pref.) 

• Plynofikace (2 pref.) 

Hrozby : 
(Co může v budoucnu zhoršit kvalitu života na území 
Mikroregionu Radonicko?) 

• Odliv obyvatelstva (2 pref.) 

• Výstavba velkých areálů (větrné elektrárny, 
velkochov zvířat) (2 pref.) 

• Těžba (4 pref.) 

• Kriminalita (2 pref.) 

• Zhoršení péče o krajinu (1 pref.) 

• Zhoršení financování obcí (9 pref.) 

• Snížení občanské angažovanosti (1 pref.) 

•  Přistěhování nepřizpůsobivých občanů (1 
pref.) 

  
 Za správnost  Ing. Josef Ryšavý 


