
+ Dynamické, živoucí město -
Nízká nabídka zasíťovaných pozemků k 
výstavbě RD

+ Bytová zástavba především v podobě RD - Absence nabídky bytů pro náročnější klienty

+
Vysoká četnost historicky významných památek 
(památková rezervace)

-
Nedostatečně rozvinutá infrastruktura cestovního 
ruchu

+ Široká nabídka kulturního programu -
Špatný technický stav okolí zámku, zejména 
hradebního systému

+
Zrekonstruovaný zámek s atraktivními 
expozicemi a nový aquapark

-
Převažující podíl jednodenních návštěvníků a 
turistů

+ Funkční turistické informační centrum -
Nedostatek sportovního vyžití pro 
neorganizovanou veřejnost

+
Intenzivní spolupráce s partnerskými městy, 
transfer know-how

-
Absence víceúčelových sportovišť otevřených 
veřejnosti

+
Vyšší zastoupení přírodních památek a 
zajímavostí v Mikroregionu Moravskotřebovska

-
Malý podíl obnovené a odborně udržované 
veřejné zeleně

+
Vysoké zastoupení i rozmanitost zaměření 
organizací a spolků pro využití volného času 
(především sport a kultura)

-
Nedostatečný úklid a péče o městskou zeleň a 
veřejné prostranství

+
Široká síť základní i specializované zdravotní 
péče

-
Zhoršená kvalita ovzduší především vlivem 
intenzivní automobilové dopravy

+
Dostatečná nabídka sociálních služeb pro 
seniory a osoby ohrožené sociálním vyloučením

- Nízké zastoupení a pestrost obchodů a služeb

+ Kvalitní síť vzdělávacího systému -
Nízké zastoupení podnikatelských subjektů v 
centru města

+ Realizace projektu "zdravá škola" (ZŠ i MŠ) -
Absence informačního systému v oblasti 
zdravotnictví a sociální péče

+
Spolupráce s Úřadem práce ve Svitavách pro 
získání úspěšné pozice na trhu práce

-
Absence poradenských služeb a azylového 
bydlení pro osoby v tíživých životních situacích

+
Funkční vzájemná komunikace mezi Městem a 
veřejností

- Vyšší úroveň kriminality mládeže, vandalismu

+
Zapojení Moravské Třebové do programu 
Zdravé město a místní Agendy 21

- Vysoká úroveň nezaměstnanosti

+
Zájem města o zlepšování výkonu veřejné 
správy (transfer know-how, best practices)

-
Nízká spolupráce města s NNO a vzájemná 
koordinace aktivit, podpora

+ Dobré dopravní napojení města -
Nízká četnost autobusových spojů a 
nedostatečné napojení okolních obcí

+
Odlehčení centra od tranzitní dopravy výstavbou 
obchvatu

+ Existence průmyslové zóny a plánovaní další

+
Vysoká četnost volných nemovitostí 
(brownfieldů) k podnikání

+
Vysoké zastoupení úspěšných podnikatelských 
subjektů

+ Tradice ve strojní, textilní výrobě a pivovarnictví

+
Příprava vhodných podmínek pro vstup nových 
investorů

+
Navázána komunikace s podnikatelskými 
subjekty

+
Vysoká míra vytříděného odpadu občany 
(úspěšné dopady osvětových akcí)

Příležitosti
P Privatizace městských bytů H Nedostatek financí na realizaci záměrů

P Zasíťování volných pozemků k výstavbě RD H
Nezajímavá, nedostatečná nabídka kulturních a 
sportovních aktivit

P
Výstavba nových sportovních center s wellness 
službami a víceúčelových sportovišť pro 
veřejnost

H
Špatně zvolená image města (nedostatečná 
propagace)

P
Revitalizace neudržované veřejné zeleně, tvorba 
klidových zón

H Zrušení LSPP (lékařské služby první pomoci)

P
Výstavba nových cyklostezek a vytvoření sítě 
cyklotras (podpora zdravého životního stylu i 
cestovního ruchu)

H
Zhoršení kvality zdravotnických služeb, odchod 
mladých, zkušených lékařů z města nebo do 
důchodu (nezajištění zastupitelnosti)

P
Intenzivní propagace města (poznávací trasy, 
turistická karta, orientační tabule)

H
Dlouhodobá nezaměstnanost, trend stárnutí 
obyvatelstva

P
Zřízení institucí pro péči o osoby v tíživých 
situacích (Azylový dům, nízkoprahové centrum)

H Odchod mladých, vzdělaných lidí 

P Zkvalitnění dopravní obslužnosti H
Trvalé míjení poptávky na pracovním trhu a 
nabídky vzdělávacích oborů

P Identifkace volných nemovitostí k podnikání H
Nerespektování odborně posouzených názorů a 
přání obyvatel (výsledky anket, Plán zdraví a 
kvality života)

P
Vytvoření podnikatelského inkubátoru pro 
podporu rozvoje výzkumu a inovací

P
Realizace programů celoživotního vzdělávání 
reagujících na požadavky trhu práce

P
Realizace komunitních programů a Plánu zdraví 
a kvality života

P
Realizace opatření pro snížení množství emisí v 
ovzduší

P
Zavedení systému třídění a likvidace bioodpadů 
(možnost vybudování i bioplynové stanice)

Průřezová SWOT analýza m ěsta
Silné stránky Slabé stránky

Hrozby



+
Unikátní renesanční zámek po rekonstrukci (nové interaktivní 
expozice generátorem růstu návštěvnosti)

- Vysoké zastoupení jednodenních turistů

+
Existence Městské památkové rezevace vzhledem k vysokému 
počtu cenných historických památek z období renesance a 
baroka

-
Nedostatečná vlastní propagace ubytovacích a stravovacích 
zařízení

+

Nadprůměrná nabídka kulturního vyžití vzhledem k velikosti 
města -  divadla, výstavy, festivaly, besedy, přednášky, soutěže, 
koncerty organizované Městskou knihovnou, ZUŠ, Kulturními 
službami města, Galerií umělecké fotografie a Střediskem česko-
německého porozumění  

- Turisté  Moravskou Třebovou jako destinaci neznají

+ Aktivní spolupráce s partnerskými městy - Špatný technický stav sportovišť u dvou ZŠ

+
Dobře fungující a jazykově nadprůměrně vybavené Turistické 
informační centrum (člen ATIC, kategorie B)

-
Zámecké zahrady, hradby a okolí zámku je v zanedbaném 
stavu

+ Interaktivní Turistický informační systém na webu města -
Absence odpočinkové zóny pro občany města i pro 
návštěvníky

+
Turisticky atraktivní okolí města díky přírodním krásám a 
zajímavostem s rozsáhlou  sítí turistických a cyklistických tras 

-
Absence dostatečné nabídky volnočasových aktivit o 
víkendu

+
Vysoké zastoupení organizovaných kulturních a sportovních 
spolků

-
Absence zařízení pro aktivní využití volného času nejen pro 
neorganizovanou mládež (adrenalinové sporty,  krytý bazén, 
wellness centrum apod.)

+
Široké spektrum nabídky pro děti a mládež (kroužky apod.) vč. 
Domu dětí a mládeže, ZUŠ, Městské knihovny 

-
Absence kvalitního ubytovacího i stravovacího zařízení (4*) 
s větší kapacitou

+
Aktivní a agilní Mateřské centrum Sluníčko pro matky s malými 
dětmi do tří let (organizování počítačových kurzů, besed atd.)

-
Nedostatečná kapacita MC Sluníčko, nízká podpora ze 
strany města

+ Bohatá nabídka sportovního vyžití, dostatečná pro potřeby města - Chybí cyklostezky a stezky pro in-line bruslaře

+
Nový aquapark s vyhřívanou vodou, nejnavštěvovanější 
atraktivita města (cca 40 tis. návštěvníků/rok)

-
Nízká jazyková vybavenost obslužného personálu v 
ubytovacích a stravovacích zařízeních

+ Je zpracována Strategie rozvoje cestovního ruchu - Absence parkovacích míst v lokalitě zámku 

+
Existence plánu zbudování cyklotras s vazbou na zajímavosti 
města

-

+ Fungující spolupráce s hradem Bouzov (vzájemná propagace) -

P
Podpora budování značky Moravská Třebová (intenzívnější 
propagace města = zvýšení povědomí o městě)

H Nedostatečné prosazení značky města mezi návštěvníky

P
Další nárůst návštěvníků vzhledem k ojedinělým expozicím 
středověké mučírny a alchymistické laboratoře na zámku = MT je 
atraktivní turistická destinace = růst prestiže města

H
Špatná spolupráce s okolními destinacemi CR: konkurence 
místo kooperace

P Účast na regionálních, národních i nadnárodních veletrzích H
Špatně zvolená strategie při budování značky města a 
zaměření na cílové skupiny = pokles návštěvosti

P
Zvýšení návštěvnosti provázanou nabídkou atraktivit (v 
aquaparku se bude nabízet prohlídka zámku, muzea atd.)  

H Špatně připravené rozvojové projekty = nezískání dotace

P
Růst počtu návštěvníků díky zvýšené propagaci v sousedních top 
destinacích (zámek Litomyšl, hrad Bouzov)

H
Odrazení turistů kvůli špatnému technickému stavu okolí 
zámku a podzámčí

P
Pozitivní efekty v rozvoji místní ekonomiky díky zviditelnění města 
v důsledku propagace

P
Společná vstupenka do vybraných památek vč. slev na 
související služby

P
Tvorba produktových balíčků pro turisty (např. zámek + aquapark 
+ oběd v restauraci)

P
Zvýšení počtu turistů pomocí atrakce zábavního charakteru - 
propojení trasy Muzeum - zámek -aquapark

P
Tvorba výjimečného zábavního centra regionu(turistická zóna, 
Pohádková říše a adrenalinové centrum)

P
Navázání a rozšíření spolupráce s přírodními, historickými i 
technickými zajímavostmi v okolí města (vzájemná podpora 
propagace)

P
Individuální programy pobytu ve městě pro různé skupiny  
návštěvníků

P
Rozšíření stravovacích a ubytovacích služeb pro náročnou 
klientelu

Kultura, cestovní ruch a volno časové aktivity
Silné stránky Slabé stránky

Příležitosti Hrozby



P
Výměnné/poznávací pobyty v partnerských městech pro žáky a 
seniory

P
Využití I/35 k zachycení projíždějících potenciálních návštěvníků 
(transparenty, poutače)



+
Kvalitní síť zařízení školského typu (ZŠ, MŠ, ZUŠ, 
DDM, Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ)

- Horší technický stav budov školských zařízení

+
Spolupráce s Úřadem práce ve Svitavách při 
rozhodování o budoucím povolání žáků (prevence 
snižování nezaměstnanosti)

-
Vyšší zatížení rozpočtu města z důvodu rostoucích 
provozních  a nezbytných investičích nákladů ZŠ 

+ Široké spektrum náplně činností Domu dětí a mládeže - Špatný technický stav sportovišť u dvou ZŠ

+
Sportoviště intenzivně využívané organizovanými 
skupinami

-
Nedostatek infrastuktury pro sportovní a volnočasové vyžití 
občanů neorganizovaných v občanských sdruženích, 
sportovních oddílech,…

+ Vysoké zastoupení organizovaných sportovních spolků -
Nedostatečná struktura kulturního a společenského vyžití 
pro adolescentní mládež, neexistence místa pro 
plnohodnotné trávení jejich volného času 

- Kvalitní sportoviště pouze u jedné základní školy

-
Nedostatečné vybavení ZŠ moderní vyučovací technikou  
podle nejnovějších trendů 

- Absence prováznosti profilování výuky mezi ZŠ a SŠ 

-
Nesoulad nabídky škol s kvalifikačními požadavky 
významných zaměstnavatelů regionu

-
Nedostatečná prevence kriminality a drogové závislosti 
mládeže

- Nedobudovaná sportoviště v lokalitě u zimního stadionu

-
Nedostek analytických podkladů ze všech stupňů a druhů 
škol jako základ pro strategická rozhodování

-
Nedostatečná podpora volnočasových aktivit školských 
zařízení po vyučování (s tím spojený nárůst kriminality a 
vandalismu mládeže)

-
Absence koncepce, záměrů bodoucího vývoje všech stupňů 
škol ve městě

Příležitosti Hrozby
P Volné kapacity základních a středních škol H 100% využití kapacit mateřských škol

P
Výměnné/poznávací pobyty v partnerských městech pro 
žáky a sportovce

H
Rozchod nabídky vzdělávacích oborů s poptávkou na 
pracovním trhu

P
Materiální a personální vybavení středních škol pro 
další vzdělávání 

H
Hrozba zrušení Gymnázia Moravská Třebová z důvodu jeho 
nízké naplněnosti

P Rozšíření sportovní a volnočasové  infrastruktury H Alarmující působení sociopatologických jevů

P
Projekty ESF - celoživotní vzdělávání za současného 
využití zkušeností gymnázia s řízením a realizací těchto 
projektů

H
Zatížení rozpočtu města z důvodu nárůstu provozních 
nákladů sportovišť (rozšíření infrastruktury pro sport a volný 
čas)

P Navázání spolupráce SŠ a ZŠ H Narůstající problémy s financováním základního školství 
P Tvorba vzdělávacích programů pro seniory

P
Zajištění kompletního  pokrytí péče o handicapované 
různého věku

P
Doplnění materiálního a technického zázemí základních 
škol pro větší zapojení do volnočasových aktivit

P
Zapojení škol do programu podpory zdraví (ZŠ 
Palackého a Kostelní nám.)

P
Zajištění kompletního  pokrytí péče o handicapované 
různého věku

Vzdělávání + sport
Silné stránky Slabé stránky

Sladění nabídky vzdělávacích oborů s poptávkou na 
pracovním trhu

P



+
Dostatečná nabídka soc. služeb pro současný 
podíl seniorů v populaci (Domov důchodců, 
Sociální služby města MT)

-
Nedostatečná nabídka soc.služeb pro ostatní 
věkové skupiny

+
Fungování terénní i ambulantní pečovatelské 
služby

- Nedostatek poskytovatelů soc.služeb

+
Zřízení denního stacionáře pro mentálně 
postižené - DOMEČEK

-
Nerozvinutý neziskový sektor na území města 
(nízká četnost OPS)

+
Terénní sociální práce s romskou menšinou - 
CENTRUM VOLNÉHO ČASU

-
Nedostatečná informovanost o stávající nabídce 
soc. služeb

+
Existence činnosti skupiny komunitního 
plánování sociálních služeb

-
Téměř absentující spolupráce obcí regionu v 
sociální oblasti

+ Zapojení do projektu Zdravé město -
Nejsou připravené projekty pro čerpání financí z 
grantů a Evropského sociálního fondu (ESF)

+
Zájem vedoucích představitelů města o sociální 
oblast

- Chybí projektový manažer pro oblast soc. služeb

+
Zpracovaný návrh Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb Moravské Třebové

-
Současná sociální situace občanů města vysoká 
nezaměstnanost vč. dlouhodobé, sociální 
struktura obyvatel)

-
Nízká návratnost finančních prostředků 
vynaložených státem na nákup soc.služeb v 
rámci příspěvku na péči 

- Vysoký počet žadatelů o příspěvek na péči

-
Vysoký nárůst kriminality mladistvých a zvýšení 
výskytu sociálně vyloučených osob

Příležitosti
P Nerozvinutý neziskový sektor H Nedostatek finančních prostředků

P
Zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb Pardubického kraje, z něhož je zřejmé 
nedostatečné pokrytí službami ve městě

H
Nízká aktivita občanů zapojit se do systému 
plánování a realizace soc.služeb

P Nové sociální služby = pracovní příležitosti H
Nízký tlak na občany pro zapojení se do systému 
plánování a realizace soc.služeb

P
Snaha stávajících poskytovatelů rozšiřovat 
nabídku služeb

H
Stagnace nabídky sociálních služeb na 
očekávaný růst podílu seniorů v populaci

P
Začlenění výstupů ze sociální oblasti do 
Strategického plánu města

H
Stagnace soc.služeb z důvodu nepřipravených 
projektů pro čerpání financí = projekty nejsou

P
Navázání spolupráce města s obcemi v regionu 
na rozvoji soc. služeb

H
Zvýšení sociopatologických jevů u mládeže = 
1.místo v množství kriminality na území 
Pardubického kraje

P
Počátek období pro čerpání finančních 
prostředků z Evropského sociálního fondu

Sociální situace ve městě

Sociální pé če
Silné stránky Slabé stránky

Hrozby



+ -
Nefunkční  komunikace mezi vedením města a vedením 
Nemocnice následné péče

+ - Stárnoucí technické vybavení zdravot. zařízení

+ -
Neexistuje NIS (nemocniční informační systém), který by 
zkvalitnil komunikaci mezi poskytovateli zdrav. služeb

+ -
Stárnoucí lékařská populace - generační problém - průměrný věk 
lékařů NNP je 54 let (k 1.1.2008)

+ -
Zrušení akutní lůžkové péče v nemocnici, praxe na LDN nelze 
započítat do systému vzdělání = snížení atraktivity pro lékařský 
personál

+ - Horší dosažitelnost stomatologické pohotovostní služby
+
+

P H Zrušení LSPP

P *
vytvoření podmínek pro stabilizaci lékařů - např. bytová 
politika

H Stárnoucí populace doktorů - obtížná generační výměna

P *
ekonomická a "společenská" podpora (pozitivní propagace 
- ocenit to, že zde poskytovatelé zdr. služeb jsou, ne je 
pouze stále kritizovat)

H

Nejasný další osud NNP ve vztahu k právní subjektivitě (souběh 
3 právních subjektů - Nemocnice - příspěvková organizace 
zřizovaná Pardubickým krajem, Komanditní společnost, 
Moravská Třebová - majitel budovy a člen k.s.)

P
Akreditace vzdělávání probíhá ve větších zdravot. centrech, kde 
mladí lékaři zůstávají

P * zprávy ředitele Nemocnice NP
Odliv mladých schopných lékařů do nemocnic ve větších 
městech nebo do zahraničí (vyšší platové ohodnocení, odborný 
růst)

P *

aktuální zprávy ostatních poskytovatelů zdravot.péče - 
např.aktuální úpravy ordinačních hodin zdravot.zařízení a 
lékáren (ne typu reklamy), informace o dosažitelnosti 
pohotovosti stomatologické, lékařské apod.

P * akce typu - očkování, prevent. prohlídek apod.

P *
zprávy z hygienické stanice, pylové zpravodajství pro 
alegiky apod.

P * přednášková činnost - např.ve spolupráci s ČČK

P

Větší podpora ze strany města ke zdravotnickým zařízením

Pravidelná aktualizace webové stránky zdravotnictví

Zlepšení image nemocnice - i u lékařů a středního 
zdravotnického personálu

H

Zrekonstruovaná poliklinika, nové laboratoře, nové prostory pro 
rehabilitace a pro zdravotnický personál
Koncentrace zdravotnických služeb na jednom místě
Široká síť základní a specializované zdravot. péče (zajištění 
prvního kontaktu s pacienty)

Úspěšné uzavření střednědobých smluv s malými pojišťovnami 
na 6-8 let (jistota investic)

Hustá síť lékáren, pohotovostní služba
Spádovost území cca 30 tis.obyvatel
Výjezdová skupina RLP

Zdravotnictví
Silné stránky Slabé stránky

Příležitosti Hrozby

Uzavření "smlouvy" na doporučení MZ pro NNP s VZP na další 
časové období



+
Vysoká četnost malých a středních firem s možností 
rozvoje

-
Absence nových prostor a ploch připravených k 
podnikání

+ Vyšší zastoupení stejně významných zaměstnavatelů - Podprůměrné mzdy zaměstnanců na lokálním trhu
+ Vstup zahraničních podnikatelů - Nízká kupní síla obyvatelstva

+ Existence průmyslové zóny ve městě -
Kvalifikace pracovní síly neodpovídá poptávce ze 
strany zaměstnavatelů

+
Aktivní zájem města vytvářet vhodné podmínky k 
podpoře podnikání

- Vysoké procento dlouhodobě nezaměstnaných

Funkční komunikace územní samosprávy s 
podnikatelskými subjekty

+ Vysoký podíl osob v produktivním věku
+ Vysoký podíl zaměstnanosti ve službách

P Vysoký počet uchazečů o práci H Nepříznivý vývoj demografické struktury obyvatelstva

P
Odkup nevyužitých nemovitostí pro tvorbu nových prostor 
k podnikání

H Zhoršení ekonomické situace velkých zaměstnavatelů

P Tvorba podnikatelského inkubátoru H
Útlum podnikatelských aktivit v důsledku nedostatku 
pracovních sil s poptávanou kvalifikací

P
Zřízení nových oborů na středních školách pro získání 
poptávané kvalifikace ze strany zaměstnavatelů

P Využití evropských dotací na rekvalifikaci pracovních sil
;

Podnikatelské prost ředí + zaměstnanost
Silné stránky Slabé stránky

Příležitosti Hrozby



+ Dobré regionální dopravní napojení města - Horší technický stav komunikací

+
Odlehčení centra od tranzitní automobilové dopravy 
obchvatem

-

Komplikovaná dopravní situace v centru města 
související s podnikatelskými aktivitami (Miltra B, sklady 
Rehau v areálu Raledo, ZZN, Alema atd.) - především 
osa ulic Lanškrounská, Komenského, Brněnská, 
Olomoucká, Svitavská, J.K.Tyla)

+
Železniční spojení s významným železničním uzlem Česká 
Třebová

- Nízký význam železniční tratě

+ Dobré autobusové spojení s okresním městem - Chybí napojení města na celostátní dálniční síť

+ Letiště nadregionálního významu  v blízkém Starém Městě -
Špatné autobusové spojení s krajským městem 
Pardubice

- Nedostatek parkovacích míst ve městě
- Chybějící cyklostezky ve městě a okolí
- Nedostatek pěších zón

-
Nízká ochrana chodců vzhledem k preferenci 
automobilové dopravy
Špatná dopravní obslužnost okolních vesnic

P
Navázání čtyřproudé rychlostní silnice R35 ve směru na 
Hradec Králové

H
Rostoucí vytíženost obchvatu města povede k jeho 
zahlcení

P Optimalizace přechodů pro chodce H Přetížení centra města rostoucí dopravou

P
Zavedení monitorovacího systému pro usměrnění dopravy 
v centru a zvýšení bezpečnosti

Doprava
Silné stránky Slabé stránky

Příležitosti Hrozby



+ -

+ Volná kapacita ČOV -
Zastaralost technologie - nelze dosáhnout hodnoty čištění odpadních 
vod dle nařízení č. 61/2003 Sb.

+ Dostatek podzemních zdrojů pitné vody

+ Značný počet ploch veřejné zelěně - Chybí systém třídění a likvidace bioodpadů

+ Funkční systém třídění odpadu - Nejsou připraveny lokality pro ukládání výkopové zeminy

+ Existence a rozšíření sběrných dvorů - Malá podpora enviromentální výchovy a osvěty 
+ Sestavený plán odpadového hospodářství - Absence cyklostezek pro podporu ekologické dopravy

+ Probíhá enviromentální výchova a osvěta obyvatelstva -
Chybějící protipovodňová ochrana města - Třebůvka, Kunčinský a 
Udánský potok

+ Zájem města rozšiřovat a zkvalitňovat veřejnou zeleň - Absence komplexních pozemkových úprav

+ Existence biokoridorů a biocenter ve městě a jeho okolí - Špatný technický stav místních komunikací

+ Připravovaná a probíhající obnova kanalizačního systému

+ Dostatečný počet vodních ploch v okolí města

P
Vybudování rychlostní silnice R35 ve směru Hradec Králové - Mohelnice 
(snížení vysoké vytíženosti obchvatu města a narůstající dopravy přes 
město)

H Zhoršování kvality ovzduší z důvodu narůstající dopravy přes město

P
Rozšíření tříděného odpadu o barevné sklo, nápojové kartony a kovy 
(plechovky)

H
Zhoršování kvality ovzduší z důvodu nenapojení místních částí na 
plynovod 

P Hledání využití separovaného odpadu

P Možnosti využití alternativní energie, zateplení budov

H Výskyt černých skládek
H Lokální záplavy

P
Využít dotačních titulů k obnově vodovodního a kanalizačního systému, 
veřejné zeleně, protipovodňových opatření apod.

H Zhoršení stavu menších vodotečí z důvodu vypouštění odpadních vod

P Vybudování bioplynové stanice H Eroze půdy, splachy ornice
H Životnost mostních konstrukcí

-

+

P
Podpora obnovy a rozšiřování ploch veřejné zeleně (např. park u muzea, 
biocentra, křižový vrch, bývalá cihelna, Knížecí louka)

Příležitosti Hrozby

H
Devastace zelených ploch nevhodným parkováním - chybějící plochy 
parkovišť 

Životní prost ředí a technická infrastruktura
Silné stránky Slabé stránky

Absence plynofikace v přilehlých částech města (Boršov, Udánky) - 
vysoký podíl lokálních kotlů na tuhá paliva (uhlí)

3/4 bytových jednotek je zásobeno elektrickou energií a plynem

Absence odkanalizování okrajových částí města na městskou ČOV - 
výusti do vodotečí

+
Zastaralá kanalizační a vodovodní síť v částech města budovaných ve 
30 letech 20. stol. 

Značná hluková zátěž plánovaných lokalit pro bydlení způsobená 
otevřeným koridorem komunikace I/35 - chybějící hlukové bariery (zemní 
valy, protihlukové stěny, zeleň)

-

Dostatečná kanalizační síť v centrální části města 

Zabezpečená distribuce pitné vody (vodojemy, ATS, vodovodní řady) 
Nevhodné umístění nadzemního el. vedení v severozápadní části města 
(nutnost přeložení)

-

-


