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SWOT ANALÝZA OBCE
SWOT analýza se řadí mezi základní metody strategické analýzy, a to právě z důvodu jejího integrujícího
charakteru získaných, sjednocených a vyhodnocených poznatků, ze kterých jsou generovány
alternativy strategií dalšího rozvoje obce.
SWOT je zkratka z anglického originálu, kde S = Strengths (Silné stránky), W = Weaknesses (Slabé
stránky), O = Opportunities (Příležitosti), T = Threats (Hrozby). SWOT je tedy zkratkou pro vnitřní silné
a slabé stránky obce a příležitosti a hrozby převážně z vnějšího prostředí obce.
Silné stránky












Dobrá dopravní dostupnost do krajského města
Uspokojivá nabídka sportovních a volnočasových aktivit
Vyvážené hospodaření obce, přebytkové rozpočty
Vysoká míra spokojenosti občanů s životem v obci
Dostatečné kapacity elektrické sítě a veřejného osvětlení
Kulturně a národnostně homogenní obyvatelstvo obce
Nízká míra nezaměstnanosti
Plynofikace, vodovod a telekomunikace v obci
Nadprůměrně intenzivní bytová výstavba
Stoupající počet obyvatel obce, poměrně atraktivní rezidenční lokalita
Nižší průměrný věk a nižší tempo stárnutí ve srovnání s okolními obcemi

Slabé stránky










Vysoká finanční náročnost údržby obce vzhledem k intenzivní zemědělské činnosti
Neuspokojivý stav a využití vodních toků a ploch
Nedostatečná kvalita kanalizační sítě v obci
Nedostatečná síť chodníků, cyklostezek a dalších prvků zajišťujících bezpečnost a komfort
chodců a cyklistů
Nízká ekologická stabilita, absence ekologicky stabilizačních prvků v krajině
Znečišťování ovzduší a hluková zátěž z osobní a nákladní dopravy na silnicích I. a II. třídy
Vysoká zranitelnost obce povodněmi
Nedostatečná nabídka nových pozemků připravených pro výstavbu
Vyšší ohrožení půd větrnou erozí

Příležitosti








Zlepšení a snížení finanční náročnosti údržby obce včetně péče o zeleň
Snížení intenzity dopravy dalším převedením dopravní zátěže na dálnici D11
Kvalitnější, atraktivnější a bezpečnější napojení na síť cyklostezek a cyklotras
Intenzivní spolupráce na úrovni dobrovolného svazku obcí a místní akční skupiny
Vyšší míra využití obnovitelných zdrojů energie v obci
Rozšíření nabídky a kapacit pro volnočasové aktivity obyvatel
Vytvoření turistické atraktivity v obci nebo bezprostředním okolí

1

Rozvojový plán obce Roudnice – SWOT analýza obce
Podklad pro 2. jednání pracovní skupiny, březen 2017
Hrozby







Nedostupnost dotační podpory s ohledem na velikost a finanční možnosti obce
Absence perspektivních investic v obci
Extrémní závislost obce na daňových příjmech
Výkyvy v politické situaci České republiky s dopady na hospodářství a daňovou politiku
Výkyvy v regionální politické situaci s dopady na sociální služby, dopravní obslužnost a další
oblasti života v obci
Stoupající tlak na ekonomicky aktivní obyvatele z důvodu stárnutí populace
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