
SWOT analýzy – městys Dolní Čermná 

 

SWOT Technická a dopravní infrastruktura 

Silné stránky  Slabé stránky 

• Dobrá dostupnost do zaměstnání a škol  

• Vyhovující frekvence spojů dopravní 

obslužnosti s okolními sídly 

 

• Horší stav veřejného osvětlení 

• Absence chodníků a bezpečnostních 

prvků v některých částech městyse 

• Horší stav některých komunikací, 

mostků a lávek 

• Absence pasportizace majetku  

• Nepřipravené lokality pro výstavbu 

rodinných domů  

 

Příležitosti Ohrožení  

• Rozšíření, rekonstrukce, oprava a 

údržba veřejného osvětlení  

• Rozšíření sítě chodníků a vybudování 

dalších bezpečnostních prvků (radary, 

ostrůvky, přechody atd.) 

• Opravy a rekonstrukce místních 

komunikací, parkovišť, mostků a lávek 

včetně dopravního značení 

• Zhotovení pasportů 

• Příprava lokalit pro výstavbu rodinných 

domů  

• Pokles zdrojů na investice do údržby 

infrastruktury 

• Zhoršování stavu technické 

infrastruktury  

 

 

 

SWOT Občanská vybavenost 

Silné stránky  Slabé stránky 

• Velmi dobrá občanská vybavenost 

(obchody, pošta, lékaři) 

• Dostatečné zázemí pro sportovní 

trávení volného času  

• Fungující spolkový život 

• Nedostatečné zázemí pro nesportovní 

volnočasové aktivity 

• Zhoršující se stav některých sportovišť, 

dětských hřišť, jejich zázemí a 

vybavenost  

• Nevyhovující stav veřejného pohřebiště  

• Nevyhovující stav některých obecních 

budov 

 

Příležitosti Ohrožení  

• Podpora volnočasových aktivit dětí a 

mládeže 

• Navýšení počtu trvale žijících obyvatel  

• Migrace obyvatel v produktivním věku 

z obce  



• Výstavba, rekonstrukce, opravy a 

údržba sportovišť, jejich zázemí a 

vybavení 

• Vybudování nového, popř. rozšíření 

veřejného pohřebiště; opravy, 

rekonstrukce a úprava hřbitova 

• Výstavba, opravy, rekonstrukce, údržba 

a rozšíření obecních budov včetně jejich 

zázemí a pořízení vybavení  

• Vybudování, rekonstrukce, opravy a 

údržba dětských hřišť a odpočinkových 

zón    

• Nedostatečné zdroje na investice do 

modernizace OV (limitováno rozpočtem 

městyse a dostupností dotací) 

• Zhoršení stavu občanské vybavenosti  

 

 

SWOT Cestovní ruch, kultura, sport, osvěta 

Silné stránky  Slabé stránky 

• Dostatečné sportovní zázemí pro děti a 

mládež 

• Aktivní spolkový život  

• Dobrá kvalita životního prostředí 

• Existence sítě turistických tras včetně 

cyklotras  

 

• Ohrožení povodněmi – vymezení 

záplavového území  

• Nedostatečná prezentace městyse na 

regionální úrovni  

• Nedostatečná stravovací kapacita  

• Nevyhovující stav některých sportovišť 

a dětských hřišť  

 

Příležitosti Ohrožení  

• Zvýšení ochrany před povodněmi – 

výstavba protipovodňových opatření 

(poldry apod.) 

• Zkvalitnění prezentace území na 

regionální úrovni 

• Zlepšování úrovně služeb pro 

návštěvníky 

• Orientace na šetrné formy cestovního 

ruchu  

• Navýšení a zlepšení stravovací kapacity 

• Vybudování, opravy, rekonstrukce a 

úpravy sportovišť včetně jejich vybavení 

• Podpora a rozvoj spolkové činnosti  

• Upřednostňování jiných turisticky 

zajímavějších lokalit  

 

 

 


