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Analýzy SWOT jednotlivých prioritních oblastí rozvoje

Prioritní oblast rozvoje A. Infrastruktura a rozvoj

S návazností na cíle prioritní oblasti rozvoje:
Cíl A.1   Realizace udržitelného územního plánu
Cíl A.2  Technická infrastruktura
Cíl A.3   Dopravní infrastruktura
Cíl A.4  Zdravé životní prostředí

Silné stránky Slabé stránky

● Město jako centrum regionu
● Dobrá dopravní obslužnost
● Zachovalé životní prostředí
● Skládka komunálního odpadu ve vlastnictví

města
● Vysoký stupeň centrálního zásobování

teplem
● Kvalitní systém nakládání s odpady (sběrné

nádoby, sběrný dvůr, sběrna druhotných
surovin, mobilní sběr)

● Dostatečná kapacita čistírny odpadních
vod Milevsko

● Poměrně intenzivní výstavba rodinných
domů

● Poloha města mimo hlavní dopravní směry
● Přetížená silnice 11/105 na průtahu městem
● Nevyhovující technický stav části místních

komunikací a chodníků
● Nevyhovující stav části technické

infrastruktury
● Havarijní stav částí kanalizačního systému

(viz zpracovaný generel)
● Nízké a dále se snižující využití železniční

dopravy
● Nevyhovující technické parametry a nutná

rekonstrukce některých částí rozvodů tepla
● Naplnění skládky komunálního odpadu ve

vlastnictví města
● Zvýšené znečištění vnitřního prostoru

města - návrat k tuhým palivům v RD

Příležitosti Hrozby

● Využití EU fondů pro obnovu infrastruktury
● Řešení autobusového nádraží
● Změna nakládání s odpady - příležitost pro

podnikání města
● Systematická (na základě dlouhodobého

plánu) rekonstrukce kanalizace a teplovodů

● Ukončení dodávky tepla z místního zdroje
● Nedostatečně včasné vyřešení skládkování

odpadů
● Zhoršování situace v důsledku

nedostatečných  investic do rekonstrukce
kanalizační a vodovodní sítě a veřejného
osvětlení

● Zhoršení kvality ovzduší vlivem odpojování
se od plynu
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Prioritní oblast rozvoje B. Ekonomika, podnikání, (technické) služby
města

S návazností na cíle prioritní oblasti rozvoje:
Cíl B.1 Podpora podnikavosti jako zdroje prosperity města
Cíl B.2 Cirkulární ekonomika/OZE jako příležitost k podnikání
Cíl B.3 Rozvoj služeb a atraktivit města

Silné stránky Slabé stránky

Podnikání
● Zázemí pro průmyslovou výrobu
● Definované rozvojové plochy vhodné pro

podnikání
● Relativně dobré podmínky pro rozvoj

podnikání v cestovním ruchu
● Existence hospodářské komory - partnera

pro komunikaci s městem

Cestovní ruch
● Klidné prostředí pro agroturistiku,

venkovskou turistiku, rodinnou rekreaci
● Město leží nedaleko centra nové turistické

oblasti Toulava
● Blízkost vodní nádrže Orlík

Podnikání
● Nedostatečně pestrá struktura

podnikatelské základny
● Nedostatečná podpora podnikání a

podnikavosti
● Nízkopříjmový region

Cestovní ruch
● Nedostatečná infrastruktura pro cestovní

ruch - nedostatek kvalitní ubytovací
kapacity pro větší počet osob

● Méně rozvinuté služby pro cestovní ruch
(půjčovny a opravny kol atd.)

● Menší nabídka produktů cestovního ruchu
pro dlouhodobější pobyt návštěvníků
města

● Městu potažmo regionu chybí komfortní
cyklostezky a napojení na nadregionální
trasy

Příležitosti Hrozby

● Podpora začínajících podnikatelů (např. v
rámci Smart Akcelerátoru JčK

● Podpora začínajících podnikatelů 50+ (dtto)
● Využití ploch v areálu ZVVZ Milevsko pro

rozvoj podnikání
● Naplnění průmyslové zóny firmami s

produkcí s vyšší přidanou hodnotou
● Podpora rozvoje cestovního ruchu realizací

zpracované strategie
● Intenzivnější byznysové aktivity městem

vlastněné firmy v oblasti využití odpadů,
výstavby,  ICT infrastruktury a energetiky -
využití OZE

● Zhoršení ekonomické situace a oslabení
možností rozvoje podnikání

● Nedostatečný zájem vedení města o
podnikání a podnikatele jako zdroj
prosperity města
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Prioritní oblast rozvoje C. Dobré podmínky pro život

S návazností na cíle prioritní oblasti rozvoje:
C.1 Kvalitní zdravotní, sociální péče a související služby
C.2 Podmínky pro zdravý životní styl - aktivní městská mobilita, sport
C.3 Digitální; Milevsko - rozvoj SMART řešení jako nástrojů pro zvyšování kvality života

Silné stránky Slabé stránky

Zdravotnictví a sociální služby
● Dostupná základní zdravotní péče

(praktický, dětský lékař, stomatolog) a
zastoupení specializovaných lékařů

● Dostupnost specializovaných vyšetření,
popř. hospitalizace prostřednictvím
nemocnic v Písku a v Táboře

● Přítomnost zdravotnické záchranné služby
a lékařské pohotovostní služby

● Zájem města na řešení sociálních otázek
● Trvalý proces komunitního plánování

sociálních služeb
● Existence zařízení a poskytovatelů

sociálních služeb pro seniory a zdravotně
postižené (domov pro seniory, odlehčovací
služby, pečovatelská služba)

● Poskytování služeb sociální prevence;
romský terénní pracovník, terénní služba a
aktivizační služba pro mládež

● Zpracovaný SUMP

Zdravotnictví a sociální služby
● Dlouhodobý nepříznivý vývoj věkové

struktury obyvatel
● Nedostatek ubytovacích kapacit pro osoby

ohrožené sociální exkluzí
● Nedostatečná kapacita Domova pro

seniory

Příležitosti Hrozby

● Efektivní provázání sociálních a
zdravotnických služeb s využitím SMART
řešení

● Vytvoření ucelené soustavy pro aktivní
městskou mobilitu (s využitím EU fondů)

● Zajištění dostatečně rychlého internetu na
území města včetně přístupu zdarma v
městských prostorách

● Vytvoření podmínek pro další rozvoj
kvalitní zdravotní a sociální péče (např.
využití asistivních technologií

● Realizace “vzorového SUMP” jako
předpokladu zdravého životního stylu a
rozvoje cestovního ruchu

● Odchod starších  lékařů bez náhrady
● Nedostatek personálu pro sociální služby
● Růst kriminality a rizikového chování v

důsledku zhoršující se ekonomické situace
● Jen částečné řešení aktivní městské

mobility
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Prioritní oblast rozvoje D. Vzdělanost, komunita, kultura, image
města

S návazností na cíle prioritní oblasti rozvoje:
Cíl D.1 Rozvinutá školská infrastruktura
Cíl D.2 Vzdělanost pro budoucnost
Cíl D.3 Podpora komunitního života a kulturních aktivit
Cíl D.4 Image a komunikace města

Silné stránky Slabé stránky

Vzdělanost
● Kapacitně a oborově dostačující spektrum

školských zařízení
● Dlouhodobá a tradiční spolupráce škol a

výrobních podniků, sociálních i ostatních
subjektů

● Nabídka rekvalifikačních kurzů

Komunitní život, kultura a sport
● Bohatý kulturní a společenský život

místního významu
● Existence velkého sportovního a kulturního

areálu

● Práce městské architektky

Vzdělanost
● Nedostatek technicky vzdělaných

pracovníků dle potřeb trhu práce
● Nepříznivá struktura nezaměstnaných
● Malý zájem veřejnosti o učební obory
● Ohrožení existence středních škol

Komunitní život, kultura a sport
● Finanční udržitelnost vybraných

sportovních zařízení
● Dosud nižší nabídka vyžití pro mladší

generaci

Příležitosti Hrozby

Vzdělanost
● Iniciace exkluzivního postavení středních

škol na území města
● Dobré propojení školek, základních a

středních škol k bezbariérovému přechodu
mezi jednotlivými stupni vzdělávání

● Vytváření možností pro celoživotní
vzdělávání, univerzita třetího věku

Image města
● Ambiciózní  propagace města
● Vytvoření nového loga a komunikačního

plánu
● Vytváření konceptu města jako “Green

City” a “SMART City”

Kultura a sport
● 100% využití stávajících kulturních zařízení

(kulturní dům, knihovna atd)
● Realizace již vytvořené koncepce eCulture a

sportu

● Nedostatečný důraz na vytváření image
města jako místa s kvalitními podmínkami
pro život

● Chátrání infrastruktury pro kulturu
● Nevhodné investice do velkého

sportovního areálu
● Pokles úrovně středních škol a odliv

mladých do jiných měst
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Prioritní oblast rozvoje E. Veřejná správa, spolupráce a krizové řízení

S návazností na cíle prioritní oblasti rozvoje:
Cíl E.1 Zvyšování kvality služeb veřejné správy
Cíl E.2 Prohlubování spolupráce se všemi partnery v území a participativní zapojení občanů
Cíl E.3 Rozvoj vnějších vztahů
Cíl E.4 Bezpečnost a krizové řízení

Silné stránky Slabé stránky

Veřejná správa
● Město jako obec s rozšířenou působností
● Zájem města na rozvoji regionu

Spolupráce s partnery
● Aktivní činnost Svazku obcí Milevska, MAS

Střední Povltaví)
● aktivní činnost Hospodářské komory

Bezpečnost a krizové řízení
● Přítomnost profesionální požární stanice

Milevsko
● Sídlo zdravotnické záchranné služby
● Zajištěná funkce krizového řízení na radnici

Veřejná správa
● Nevyhovující technický stav budovy radnice

(č.p. 420 stará část a nová část) - topení,
okna, bezbariérovost

● Nedostatečné a v některých případech
chybějící propojení samosprávných agend

● Rozdělení úřadu na dvě  místa po městě
● Nekonkurenceschopnost v platové oblasti,

malý zájem kvalifikovaných osob
● Hraniční velikost úřadu ve smyslu

zastupitelnosti agend a požadovaného
výkonu (některé agendy mají
problematickou až žádnou zastupitelnost)

Příležitosti Hrozby

● Elektronizace/digitalizace  radnice
● Rozvoj spolupráce s partnery v rámci města

a ORP
● Partnerství s městy v zahraničí, sdílení

dobré praxe

● Nesoulad mezi partnery v regionu
● Malý zájem jednotlivých stran v rámci

tripartity/QH

6

PRACOVNÍ VERZE DOKUMENTU K PROJEDNÁNÍ RADOU MĚSTA MILEVSKA 18. 7. 2022
Bez jazykové a grafické korektury


