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 dílčí setkání odborného zpracovatelského týmu 

- MAS: J. Krist 

- SPOV: R. Kožušník 

- SMO: D. Novosadová 

- SMS: M. Roubíčková 

- OSU: P. Rumpel, A. Nováček 

- BeePartner a.s. 

 

 stanovení relevantních zdrojů pro SWOT analýzu a analýzu potřeb (RAP 
MSK, syntéza MAS, SRK, ÚAP,…) 

 vydefinování metodického postupu pro vymezení venkovských obcí 

 projednání dílčích částí s územními partnery na jednáních (MAS, SPOV, 
SMS ad.) 

 Projednání návrhové části (typových projektů) a implementace s 
územními partnery (mikroregiony, MAS, DSO….) 

Odbor ÚPS+ 
RRC 

Jak probíhá zpracování 
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Metodika vymezení venkova 

 Přizpůsobení metodiky EUROSTAT a OECD 

 Územní jednotky – obce: 

– Počet obyvatel < než 5 000 obyvatel 

– Hustota < 300 obyvatel / km2 

– + 7 tzv. hraničních obcí – hustota < 300 obyvatel a počet 
obyvatel > 5000 

 

282 (94 %) obcí |   84 % území   |   35 % obyvatel  

 

 

 

 

Metodika vymezení venkova 



Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Náš 
venkov 



Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Aktuální výstupy 

 

Analytická část (již zpracována) 

 obsahuje hlavní zjištění s územním rozlišením 

 rozdělena na 11 prioritních oblastí s vazbou na koaliční program 
(podpora podnikání, zaměstnanosti, vzdělávání, služeb na venkově 
ad.)  

 

Návrhová část  

 definovány 4 prioritní oblasti intervence (konkurenceschopnost 
venkova, dostupnost, kvalitní životní prostředí, spolupráce a 
komunity)   
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Hlavní témata pro venkovské území 

1. Výrazné geografické, sociální a ekonomické rozdíly  

2. Silný trend suburbanizace  

3. Nízká podnikatelská aktivita  

4. Lokální problémy s nezaměstnaností 

5. Nezaměstnanost provázána se vzdělaností obyvatel; 
nedostatečné zapojení do celoživotního vzdělávání 
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6. Neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy 

7. Špatná kvalita ovzduší a poškozené území ve významné 
části venkova 

8. Nedostatečné pokrytí vysokorychlostním internetem 

9. Kromě odlehlých území relativně dobrá dostupnost 
služeb 

10.Rozptýlení sociálního vyloučení 

 

 

 

Hlavní témata pro venkovské území 
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Priority 
2018+ 
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Na jakých prioritách jsme se shodli 

Konkurenceschopnost venkova 
Zvýšit zaměstnanost, podnikavost a vzdělanost zejména v řídce osídlených 
a odlehlých oblastech 

 
Dostupnost kvalitních služeb a infrastruktury 
Zajistit obyvatelům v řídce obydlených a odlehlých oblastech lepší 
dostupnost k základním službám a bydlení, včetně rychlého připojení k 
internetu 

 
Udržitelné životní prostředí 
Eliminovat zátěže negativně ovlivňující kvalitu životního prostředí na 
venkově 

 
Spolupráce a síťování 
Podporovat spolupráci a komunitně vedený místní rozvoj 
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Příklady návrhů v koncepci 

 Posilování komunitní role škol 

 Mobilnější služby pro obyvatele řídčeji obydlených oblastí 

 Bezpečnější komunikace (silnice, chodníky) 

 Revitalizace brownfields 

 Vysokorychlostní internet pro venkov 

 Program Podnikavější region 

 Opatření pro nakládání s pitnou a užitkovou vodou 

 Integrované sdílené služby 

 Podpora místní kultury (spolky, sdružení, komunity) 

 Inovativní projekty, programy na míru 
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Harmonogram projednávání Koncepce 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram projednávání Koncepce 

Komise Rady kraje pro regionální 
rozvoj  

12.4. 

Projednání ve vedení kraje  16.4. 

Spolek pro obnovu venkova 19.4. 

Krajské sdružení MAS 24.4. 

Vedoucí odborů KÚ 26.4.  

Pracovní skupiny RSK  3.5. 

Konference pro starosty měst a obcí  5.6. 

Projednání s územními partnery 
(mikroregiony, MAS,….) 

červen-říjen 
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Kontaktní osoba za odbor RRC 

Jarmila Csanková 

oddělení regionálního rozvoje 

Telefon: 595 622 791 

email: jarmila.csankova@msk.cz  

 

Miriam Šůstková 

oddělení regionálního rozvoje 

Telefon: 595 622 543 

email: miriam.sustkova@msk.cz  
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venkov@msk.cz 


