Průzkumy a rozbory Obce Počátky

Jací jste ?
Co to znamená ?

Atelier M.A.A.T., květen 2018

Jací jste – pilíř životního prostředí

- Krajina je členitá, střídají se matrice lesů, luk
a orné půdy s rybníky
- Členitý horizont, pestrá a krajinářsky zajímavá
scenérie
- Vysoký podíl orné půdy, rizika erozí
- Ekosystémy lesa jsou nestabilní
- Výskyt chráněných druhů a ploch v území

Co to znamená – pilíř životního prostředí
-

Krajina je členitá, střídají se matrice lesů, luk a orné půdy s rybníky
Členitý horizont, pestrá a krajinářsky zajímavá scenérie
Poměrně atraktivní území, předpoklady pro vysoký podíl zastoupení
biotopů
Vysoký podíl orné půdy, rizika erozí
Degradace půdního fondu, nenávratné procesy v krajině
Ekosystémy lesa jsou nestabilní
Vysoká citlivost k usychání- smrkové monokultury, snížení biodiverzity a
ekonomického výnosu, snížení hladiny podzemních vod
Výskyt chráněných druhů a ploch v území
Dobrý předpoklad pro posílení budoucí biodiverziy

Jací jste – pilíř Hospodářský
-

Malý podíl služeb
Malý podíl drobných živností či domácích firem
Rozumný podíl zemědělské výroby
Rozumně rozvrstvená zaměstnanecká odvětví
Vysoký podíl průmyslu (specifická odvětví)
Nezadlužený rozpočet obce
Minimální nezaměstnanost
Vysoký podíl zaměstnanecké autonomie
Rozumná míra nutnosti využití automobilu
Menší podíl VŠ vzdělaných obyvatel

Co to znamená – pilíř hospodářský
-

-

-

Malý podíl služeb
Malý podíl drobných živností či domácích
firem
Chybí nabídka maloobchodu, gastra,
ubytování, nerozvíjejí se podnikatelské
příležitosti
Rozumný podíl zemědělské výroby
Rozumně rozvrstvená zaměstnanecká
odvětví
Vyšší odolnost ke změnám v transformaci
odvětví
Vysoký podíl průmyslu (specifická odvětví)
Riziko spojení s nutností investic v čase,
příležitost v manuální dovednosti a
adaptibilitě obyvatel
Nezadlužený rozpočet obce
Možnost čelit rizikům a urvat vyšší
příležitosti, investice do volnočasových
aktivit.

Co to znamená – pilíř hospodářský
-

-

Minimální nezaměstnanost
Vysoký podíl zaměstnanecké autonomie
Dostatečná nabídka počtu zaměstnání,
stabilita regionu a obce
Rozumná míra nutnosti využití
automobilu
Malé dopady vlivu dopravy, vysoká
frekvence sociálních vazeb, ekonomické
úspory
Menší podíl VŠ vzdělaných obyvatel
Brzda rozvoje služeb
Vysoká úroveň parteru a stavebního fondu
Pečlivě upravené historické centrum
památkové ochrany
Vysoký předpoklad pro stabilitu bydlení a
atraktivitu obce

Jací jste – pilíř Sociální
-

Postupně klesající trend trvale bydlících obyvatel
Vysoký podíl- nabídka kulturních a společenských aktivit
Absence koupaliště, hřiště a herních aktivit pro děti
Potenciálně vysoký podíl v poproduktivním věku
Spokojení občané
Spíše pasivní přístup většího počtu obyvatel k aktivitám
Vysoký kredit knihovny, hasičů, dětského dne
Vysoce kladný vztah k přídě a okolí
Pozitivní vnímání chatařů, chalupářů a podnikatelů

Co to znamená – pilíř sociální
-

-

-

Postupně klesající trend trvale bydlících
obyvatel
Potenciálně vysoký podíl v
poproduktivním věku
Riziko stárnutí obyvatel , pokles
ekonomické aktivity
Vysoký podíl- nabídka kulturních a
společenských aktivit
Atraktivní z hlediska bydlení pro místní
Absence koupaliště, hřiště a herních
aktivit pro děti
Dnes už lze považovat za základní
infrastrukturu, snižuje pozitivní vnímání
mladé generace
Spokojení občané
Nejsou patrné žádné sociální disparity,
bezpečné město

Co to znamená – pilíř sociální
-

-

Spíše pasivní přístup většího počtu
obyvatel k aktivitám
Vyšší potřeba investovat provozní aktivity,
peníze by se daly použít jinde
Vysoký kredit knihovny, hasičů, dětského
dne
Možný základ pro další rozvoj kulturního
centra, turistiky, apod.
Vysoce kladný vztah k přídě a okolí
Pozitivní vnímání chatařů, chalupářů a
podnikatelů
Dobrý předpoklad pro rozvoj služeb

