SWOT analýzy – obec Albrechtice
Celková SWOT
Silné stránky
 Výhodná poloha v blízkosti města (ORP)
 Příznivá vzdělanostní struktura
 Aktivní spolkový život
 Turisticky známá a využívaná lokalita
Moravská Sázava
 Dobrá dostupnost do zaměstnání a škol
 Vyhovující frekvence spojů dopravní
obslužnosti s okolními sídly
 Dobrá kvalita přírodního prostředí
 Stabilní situace v oblasti zaměstnanosti
 Dlouhodobě stabilní hospodaření
s obecními prostředky

Slabé stránky
 Přerušená historická kontinuita
způsobená vysídlením původní většiny
německy mluvících obyvatel
 Dynamické zvyšování průměrného věku
obyvatel
 Nedostatečná ubytovací kapacita
 Neuspokojivý stav technické
infrastruktury
 Ohrožení povodněmi – vymezení
záplavového území
 Vyhlášení aktivní zóny záplavového
území v zastavitelném území obce

Příležitosti
 Udržení či rozšíření činnosti místních
spolků
 Stabilizace, příp. navýšení počtu trvale
bydlících obyvatel
 Zlepšování úrovně služeb pro
návštěvníky
 Zvýšení ubytovacích a stravovacích
kapacit

Ohrožení
 Pokračující růst průměrného věku
obyvatel a pokles počtu občanů
v produktivním věku
 Zhoršování stavu technické
infrastruktury
 Další pokles kvality občanské
vybavenosti
 Nová bytová výstavba v zastavitelném
území obce – AZZÚ toku Moravská
Sázava

SWOT Technická a dopravní infrastruktura
Silné stránky
 Dobrá dostupnost do města (ORP)
 Poloha na silnici I/43
 Vyhovující frekvence spojů dopravní
obslužnosti s okolními sídly
Příležitosti
 Rozšíření kanalizační sítě

Slabé stránky
 Nedostatečná kanalizační síť

Ohrožení
 Zhoršení dopravní obslužnosti
 Migrace obyvatel do blízkého města

SWOT Občanská vybavenost
Silné stránky
 Zázemí pro sportovní trávení volného
času
 Fungující spolkový život
Příležitosti
 Podpora volnočasových aktivit dětí a
mládeže
 Podpora spolků
 Příprava lokalit pro výstavbu rodinných
domů

Slabé stránky
 Nedostatečná občanská vybavenost
 Zázemí pro nesportovní volnočasové
aktivity
Ohrožení
 Migrace obyvatel v produktivním věku
z obce
 Nedostatečné množství investic do
modernizace OV – limit – rozpočet obce
a dostupnost dotací

SWOT Cestovní ruch, kultura, sport, osvěta
Silné stránky
 Dostačující sportovní zázemí pro děti a
mládež
 Dobrá kvalita životního prostředí
 Síť turistických tras včetně cyklotras
 Na katastru obce turisticky známá a
navštěvovaná lokalita Moravská Sázava

Slabé stránky
 Nedostatečná ubytovací a stravovací
kapacita

Příležitosti

Ohrožení





Zvyšování ubytovací a stravovací
kapacity
Zkvalitnění prezentace území na
regionální a celostátní úrovni
Zlepšování úrovně služeb pro
návštěvníky



Upřednostňování jiných turisticky
zajímavějších lokalit

