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Slabé a silné stránky obcí Lanškrounka a potenciálu jejich rozvoje 

 

Schválená verze na jednání VH březen 2014  

 

 

Silné stránky : (silné stránky jsou ty skutečnosti, které vytvářejí dobré podmínky pro 

další rozvoj dotčených obcí  a jejich ovlivnění, respektive využití je přímo v moci místních 

představitelů, subjektů a obyvatel ) 

 

1. Připravenost pro výstavbu rodinných domků v sídlech regionu. 

2. Trh práce soustředěný na strojírenskou výrobu a na obory s vysokou přidanou hodnotou.  

3. Kvalitní a málo narušené životní prostředí. 

4. Rozvinutá základní infrastruktura obcí s výjimkou odvádění a čištění odpadních vod . 

5. Hustá silniční síť. 

6. Existence přirozeného centra regionu Lanškrounsko. 

7. Příznivá skladba obyvatel vzhledem k potřebám trhu práce. 

8. Region s technickou tradicí  

 

Slabé stránky : (slabé stránky jsou ty skutečnosti, které negativně ovlivňují možnosti 

dalšího rozvoje dotčených obcí  oblasti a jejich ovlivnění je přímo v kompetenci místních 

přestavitelů, subjektů a obyvatel. 

 

1. Nízká úroveň bezpečnosti chodců a cyklistů . 

2. Jednostrannost zaměření trhu práce. 

3. Umístění místní skládky na SKO – ohrožení životního prostředí. 

4. Napojení na páteřní silniční síť. 

5. Komunikační propojení některých obcí. 

6. Špatný technický stav místních komunikací . 

7. Menší podpora řemeslné práce. 

8. Nižší právní vědomí ve věcech řízení obcí u členů obecních zastupitelstev.  

9. Regionální centrum není dostatečně silné. 

10 Malý důraz na kulturní dědictví, uchování  a vytváření kulturních tradic. 

11. Nevyužitý potenciál pro rozvoj cestovního ruchu.  

12. Absence zařízení a spolků pro podporu aktivního života seniorů v obcích.  
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Příležitosti : (příležitosti  jsou ty skutečnosti, které mají pozitivní vliv na další rozvoj 

dotčených obcí  a jejichž využití je nezávislé na konání místních představitelů, subjektů a 

obyvatel ) 

 

1. Státní podpora bytové výstavby.  

2. Další investice do průmyslové výroby.  

3. Odvětvová diverzifikace trhu práce.   

4. Dotační podpora investic do základní infrastruktury- zejména čištění odpadních vod.  

5. Územní diverzifikace ekonomických aktivit do obcí regionu Lanškrounsko.   

6. Výstavba dálnice nebo rychlostní komunikace I/43. 

7. Podpora rekonstrukcí místních komunikací a rozvoje cyklodopravy.  

8. Státní podpora aktivit při zvýšení bezpečnosti obyvatel Lanškrounska. 

9. Systémová řešení a podpora projektů prevence před přírodními katastrofami – povodně, 

záplavy,….  

10. Podpora realizace Integrované strategie území MAS Lanškrounsko. 

10. Podpora využití potenciálu cestovního ruchu, zdůraznění podpory incomingového 

cestovního ruchu ze strany státu a Pardubického kraje. 

 

 

Ohrožení  : (ohrožení jsou ty  skutečnosti, které negativně ovlivňují možnosti dalšího 

rozvoje dotčených obcí   a jejich ovlivnění není  v kompetenci místních přestavitelů, subjektů 

a obyvatel) 

 

1. Ekonomická recese zejména v zemích EU s dopadem na místní trh práce . 

2. Neřešení přístupu na dálniční síť. 

3. Snížení podílu obcí na daňových příjmech státu. 

4. Migrace obyvatel za prací a vzděláním z regionu Lanškrounska. 

5. Nezájem obyvatel o práci v samosprávách. 

6. Restrikce veřejné dopravy.  

7. Zvyšování byrokracie ve veřejné správě. 

8. Systémové neřešení podpory aktivního života seniorů v obcích.    

9. Přírodní katastrofy. 



 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO 

Nám.J.M.Marků 12, 563 01 Lanškroun 

 

 3 

 

 


