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Dodatek č. 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SERVISO

Doplnění socioekonomické analýzy
V roce 2018 umožnil OPŽP přidat opatření na Revitalizaci funkčních ploch a sídelní zeleně , vytváření,
regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur a Realizaci přírodě blízkých opatření
vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní
ochranu a adaptaci na změnu klimatu. Valná hromada MAS rozhodla o aktualizaci (změně)
programového rámce OPŽP – přidání všech těchto třech opatření.
Nová opatření navazují na strategický cíl 4. Zlepšit stav životního prostředí, specifický cíl 4.1 Podporovat
aktivity zaměřené na ochranu a péči o přírodu a krajinu území, ochranu vod, ovzduší, řešení
odpadového hospodářství a opatření ke snížení energetické spotřeby.
Článek 2, kapitola 2.1, odstavec 2.1.10 Životní prostředí, doplnění odstavce k sídelní zeleni
Revitalizace funkčních ploch a sídelní zeleně v obcích a městech
Sídelní zeleň v obcích a městech na území MAS SERVOSP představuje rozsáhlé plochy. Jedná se
především o plochy návsí, zahrad, parků, hřbitovů, alejí a doprovodné zeleně kolem komunikací,
chodníků a cest. Často na těchto plochách je zároveň umístěno veřejně přístupné dětské hřiště,
odpočinkové místo a drobný mobiliář. O tyto plochy veřejné zeleně se pravidelně starají zaměstnanci
měst obcí a měst.
Lokality jsou narušeny lidskou činností s následkem snížení biodiverzity fauny i flory. Veřejná zeleň není
trvale stabilní a odpovídající rázu krajiny v intravilánu. Špatná je provázanost zeleně s extravilánem.
Rostoucí význam a měnící se funkce veřejné zeleně v dnešní moderní době souvisí s novými trendy
způsobu života na venkově. Zastupitelstva obcí a měst na území MAS v posledních letech pořizují nové
územní plány obcí a další rozvojové dokumenty a z nich jednoznačně vyplývá potřeba revitalizovat
veřejné plochy sídelní zeleně v souladu s moderními trendy bydlení ve venkovském prostoru. Tyto
plochy mají primárně sloužit k rekreační funkci. Proto je nutné plochy komplexně revitalizovat tak, aby
došlo ke zlepšení jejich kvality, zvýšení biodiverzity a propojení s přírodními plochami v okolí obcí a
měst.
Součásti sídelní zeleně musí být nejen prvky pro obyvatele, ale zejména nové výsadby a ozeleněné
plochy, které zajistí druhovou rozmanitost i mezi lidskými sídly. Nutno dodržovat propojení mezi
plochami pomocí mezí a liniové vegetace.
Článek 2, kapitola 2.2
Odst. 2.2.1 Silné stránky – Životní prostředí a technická infrastruktura
- dostatek volných ploch pro další rozvoj systému sídelní zeleně
Odst. 2.2.2 Slabé stránky – Životní prostředí a technická infrastruktura
- chybějící rekreační funkce ve veřejné zeleni
- stav zeleně nevyhovuje moderním trendům bydlení
Odst. 2.2.3 Příležitosti – Životní prostředí a technická infrastruktura
- revitalizací zeleně dojde ke vzniku příznivého prostředí nejen pro bydlení, zlepšení
stavu a vzhledu obcí
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Článek 2, kapitola 2.3
Problémová
oblast

Situační analýza –
vymezení problému

Příčiny problému, výběr
problému k řešení

Ekonomika

Ekonomika celého
Ústeckého kraje je
poznamenaná
restrukturalizačními
procesy 90. let, které
výrazně negativně ovlivnily
zaměstnanost především
v těžebním sektoru a
v průmyslu.
Nevyvážená struktura
podnikatelské sféry,
nedostatečná připravenost
obyvatel k samostatné
výdělečné činnosti.
Malý význam zemědělství
z hlediska zaměstnanosti

Vyšší míra
nezaměstnanosti v území.
Nižší vzdělanostní úroveň
populace.
Nedostatečná úroveň
komunikace mezi
veřejným a
podnikatelským sektorem
v oblasti podpora
podnikání.
Kompetence obyvatel
území pro samostatnou
podnikatelskou činnost.

Sociální
soudržnost a
zaměstnatelnost
občanů

Vysoká nezaměstnanost a
chudoba, rostoucí rozdíly
v příjmech obyvatel
vyvolávají sociální napětí
ve společnosti a rostoucí
polarizaci.
Vyšší míra dlouhodobé
nezaměstnanosti na území
MAS vystavuje obyvatele
chudobě či vyššímu riziku
ohrožení chudobou
(především ve vyloučených
lokalitách).
Na území MAS je zcela
nedostatečná sociální
infrastruktura pro sociálně
slabé obyvatelstvo a pro
mládež – chybí zde sociální
poradny či nízkoprahová
centra pro děti a mládež.

Problematika sociálního
vyloučení obyvatel území
a jejich skupin.
Nízká úroveň
koordinované spolupráce
mezi všemi aktéry
působícími v oblasti
zajišťování sociální
soudržnosti v území.
Nedostatečné podmínky
pro matky pečující o malé
děti nebo pečující o
hendikepované členy
rodiny ze strany
zaměstnavatelů.

Specifický cíl - změna,
které chceme a můžeme
dosáhnout
Zvýšit zapojení místních
aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti.
Vzdělávání obyvatel území
pro zvyšování jejich
zaměstnavatelnosti, rozvoj
poradenských služeb pro
získání zaměstnání.
Podpora zájemců o
samostatné podnikání a
jeho zahájení, podpora
malého a středního
podnikání.
Zlepšení komunikace mezi
veřejným a
podnikatelským sektorem.
Diverzifikace činnosti
zemědělských podniků do
nezemědělských činností
důležitých pro venkov.
Realizovat optimalizovaná
opatření pro aktivní
začleňování osob
ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně
vyloučených a jejich
uplatnitelnosti ve
společnosti a na trhu
práce.
Uplatnění účinných
postupů pro slaďování
profesního a rodinného
života.
Podpora rozvoj sociálního
podnikání.
Vtvořit fungující
infrastrukturu a síť aktérů
spolupracujících na inkluzi
sociálně vyloučených.
Posílit oblast práce
s mládeží a zajišťování
sociálních služeb pro starší
občany.
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Vzdělávání a
venkovské
školství

Nedostatečná spolupráce
jednotlivých
partnerů/aktérů
podílejících se na
vzdělávání na úrovní
venkovských mateřských a
základních škol, včetně
jejich vazeb na
problematiku sociálního
začleňování.
Nedostatečné vybavení
škol infrastrukturou pro
výuku ve vybraných
oblastech: technické,
přírodovědecké a IT obory,
výuka jazyků.

Životní prostředí

Ohrožení stability krajiny
vlivem změn klimatu, ale i
lidskou činností.
Současný stav životního
území v obcích negativně
ovlivňovaný emisemi
z místních topenišť,
problémy se sběrem a
likvidací komunálních
odpadů.
Stávající zeleň nevyhovuje
současným potřebám a
požadavkům obyvatel ve
venkovském území.

Infrastruktura
obcí

Podinvestovaná technická
infrastruktura obcí a
neuspokojivý stav
nemovitých kulturních
památek.
.

Systémové změny ve
vzdělávání vyžadují
výrazné posílení jejich
přenosu na úroveň
jednotlivých škol.
Zajištění sběru a
vyhodnocování
specifických potřeb na
regionální a z hlediska
MAS především na místní
úrovni prostřednictvím
Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání (MAP).
Posílení infrastruktury škol
investicemi souvisejícími
z jejich rozšiřováním a
zkvalitňování výchovy a
výuky ve vybraných
oblastech.
Ohrožení stability krajiny
způsobené s klimatickými
změnami a lidskou
činností.
Problémy s čistotou
ovzduší v obcích a
odpadovým
hospodářstvím.

Posílení kapacity
vzdělávacích zařízení na
úrovni zřizovatelů
prostřednictvím
spolupráce s příslušnými
partnery včetně investic do
infrastruktury škol ve
vybraných oblastech.

Omezené možnosti obcí
pro zlepšování technické a
dopravní infrastruktury a
péči o kulturní, technické i
přírodní památky v území,

Zkvalitnit veřejné služby a
zlepšit kvalitu života
obyvatel na území,
zlepšením vzhledu obcí a
zkvalitněním občanské
vybavenosti,
prohloubením ochrany a
rozvoje kulturního
dědictví, posílením péče o
nemovité kulturní
památky, jejich údržby a
rekonstrukčních prací.

Opatření zaměřená na
posílení ochrany a péče o
přírodu a krajinu území a
prevenci přírodních
katastrof způsobených
snížením stability krajiny
z důvodů lidské činnosti.
Zvyšování podílu zeleně
(dřevin) na orné půdě
v extravilánu obcí, rozvoj a
péče o zeleň v intravilánu
obcí.
Zlepšení kvality životního
prostředí snížením
energetické náročnosti
budov a řešením
odpadového hospodářství.
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Turismus

Nedostatečné využití
přírodních a kulturně
historických zdrojů pro
rozvoj cestovního ruchu
jako významného
rozvojového prvku území a
příležitosti pro diverzifikaci
činnosti zemědělců.

Spolupráce

Nízká provázanost a
koordinovanost činností
MAS v rámci regionu i na
nadregionální a
nadnárodní úrovni,
neuspokojivá úroveň
výměny informací a
využívání příkladů dobré
praxe pro efektivnější
využívání výsledů a
finančních prostředků
k dosažení multiplikačních
a synergických efektů

V Třebívlicích dne 10. 12. 2018

Ing. Lucie Ječmenová

Negativní vnímání
Ústeckého regionu jako
místa pro život lidí a
trávení volného času.
Nedostatečná úroveň
infrastruktury pro turistiku
(ubytovací kapacity,
zázemí pro volnočasové
aktivity).
Nízká úroveň koordinace
turistických aktivit a
komunikace jednotlivých
destinací
Zajištění inovativních
aktivit v rámci činnosti
všech venkovských
místních aktérů
prostřednictvím zvyšování
jejich kompetencí a
transferu znalostí z jiných
MAS i ze zahraničí.

Zlepšení využití potenciálu
území rozvojem turistiky
podporou malého a
středního podnikání v této
oblasti včetně diverzifikace
nezemědělských činností
zemědělců do oblasti
agroturistiky.

Zvýšení inovativnosti
činnosti MAS
prostřednictvím zvyšování
kompetencí managementu
MAS i partnerů, síťování
(výměny zkušeností) a
spolupráce na národní, EU
úrovní včetně třetích zemí.

