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Podpora malých obcí /venkova v návrhové části SRR Ě1ě

Podpora malých obcí /venkova je zohledněna ve všech strategických cílech

✓ V silných metropolitních územích a aglomeracích je řešeno např.:
• Vyšší integrace systému ve ejné dopravy a m stská mobilita ve venkovském zázemí 

metropolí, aglomerací
např.: - zajištění dostatečné kapacity tratí pro MHD

- zvýšení dopravní provázanosti a tarifní integrace jednotlivých typů veřejné dopravy 
pro zajištění dopravní obslužnosti

• Zajišt ní dostatečného rozsahu a kvality ve ejných služeb Ěsociáln  zdravotní služby, 
MŠ, ZŠě
např.: - místní a časová dostupnost sociálně zdravotních služeb vč. terénních a 

ambulantních služeb, 
- dostupnost MŠ, ZŠ s rostoucím počtem dětí

• Efektivn jší prostorový rozvoj metropolitních území
např.: - rozvoj sídel s ohledem na jejich úlohu v rámci sídelní struktury, stávající charakter

- rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy, zejména 
kolejové a s vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou 



Podpora malých obcí /venkova v návrhové části SRR Ě2ě

✓ V regionálních centrech a jejich venkovském zázemí je řešeno např.:

• Diverzifikace ekonomických činností v regionálních centrech a jejich zázemí
např.: - podpora rozvoje mikro, malých a středních a začínajících podniků, 

- rozšiřování jejich ekonomických činností, podpora zaměstnanosti, inovativní 
podnikání

• Zlepšit dostupnost vysokorychlostního internetu 
např.: - dostupnost služeb poskytovaných prostřednictvím vysokorychlostního internetu a 

jejich užití nejen v oblastech dosud nepokrytých, 
- zvyšování parametrů přenosových sítí a užití služeb poskytovaných prostřednictvím 
vysokorychlostního internetu i v oblastech již pokrytých

• Zajišt ní koordinace dopravy v regionu, zlepšení stavu komunikací
např.: - vyšší využívání veřejné dopravy, lepší koordinace na regionální i meziregionální 

úrovni
- podpora vzájemné integrace dopravních systémů a rozvoj přestupních terminálů
- oprava komunikací, rozvoj místních cyklostezek  



Podpora malých obcí /venkova v návrhové části SRR Ě3ě

✓ Ve strukturáln postižených krajích je řešeno např.:
• V souhrnném akčním plánu navržena aktivita Podpora rozvoje venkovských oblastí ve 

strukturáln  postižených krajích
např.: vysokorychlostní internet, dostupnost MŠ a ZŠ, digitalizace veřejné správy, podpora 
OSVČ, malých  a středních podniků, podpora cestovního ruchu a alternativních forem 
hospodaření  

✓ V hospodá sky a sociáln ohrožených územích je řešeno např.:
• Podporování diverzifikace zem d lských a nezem d lských aktivit na venkov , lokální

zam stnávání,
• Zajišt ní adekvátního dopravního spojení z odlehlých oblastí do regionálních center,
• ešení problému spojených se sociáln vyloučenými lokalitami a p edcházení jejich

vzniku, podpora komunitního života
• Zajišt ní služeb a občanské vybavenosti 

např.: forma podpory sdílených prostor pro obchodní služby (např. obchod s potravinami, 
pošta), mobilních veřejných služeb (např. úředník, právní služba, poradenství, sociální 
pracovník), škol a školek, výstavby infrastruktury potřebné pro pokrytí území 
vysokorychlostním internetovým připojením (min. 100 MB/s) a další služeb dle specifických 
potřeb vybrané lokality



Podpora malých obcí /venkova v návrhové části SRR Ě4ě

✓ Ve strategickém cíli „Ve ejná správa“ je řešeno např.:
• Rozvíjet strategické plánování na bázi funkčních region  a posilovat spolupráci aktér  

v území
např.: - Jednotný metodický postup pro vymezování funkčních regionů primárně 

na úrovni významných spádových center
- Pozitivní motivace obcí a krajů pro společné strategické plánování na 
bázi funkčních regionů (finanční, nefinanční)

- Efektivnost realizace správních agend (vyšší uplatnění hledisek frekvence 

agend a výkonů při jejich realizaci při využití prostředků na územní rozvoj a 

jeho správu, optimalizace dělby kompetencí mezi různými úrovněmi veřejné 

správy lze současně snížit náklady na výkon správy)

- Podpora spolupráce mezi obcemi při výkonu veřejné správy (podpora 

dobrovolné spolupráce mezi obcemi v rámci SO ORP, zvážení využití 

„kanceláří“ Center sdílených služeb pro kvalitní výkon veřejné správy
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