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SWOT pojmů dle obcí
Obec
Obě

SWOT
slovně
Ohrožení

Pojem
Odstěhovávání mladých dětí starousedlíků

Příležitost

Kabelizace rozvodů VO, elektřiny a telefonu a optické sítě
Koncepčně vyřešit energeticky úsporné veřejné osvětlení
Koncepčně vyřešit chodníky a křížení s komunikací
Koncepčně vyřešit propojení obcí chodníky / cyklostezkou
Postupná rekonstrukce a oprava památkově chráněného objektu zámečku
- bývalé fary v Tuklatech, využití pro sídlo OÚ, činnost spolků a pro zázemí
kulturního a společenského života
Průběžně provádět opravu místních komunikací.
Přistěhování mladých rodin s dětmi
Rozšíření sportovního zázemí
Vybudování záchytného parkoviště u žst. Tuklaty pro potřeby místních
obyvatel i obyvatel okolních obcí
Využití dotací
Využití rekreačního potenciálu rozvoje cykloturistiky (využití kupní síly
cykloturistů)
Zajistit modernizaci a rozvoj MŠ a ZŠ, výstavba tělocvičny

Silné

Zlepšit třídění odpadů, umístění sběrných nádob na tříděný odpad,
kultivace sběrných míst.
Aktivní spolková činnost
Dobrá dostupnost Prahy a Kolína
Existence PID
Existence platného územního plánu
Na obecním úřadě je k dispozici služba Czechpoint
Nízká nezaměstnanost

Nově zateplená školka vytápěná s využitím OZE (tepelná čerpadla)
Poloha blízko významného dopravního tahu na Prahu a dobré železniční
spojení s lokálními aglomeračními dominantami
Práce s mládeží na dobré úrovni - fotbalový klub, SDH Tuklaty
Prodejna potravin v centu obce Tuklaty
S ohledem na charakter krajiny dobré podmínky pro rozvoj cykloturistiky
Slabé

Chybí parkovací místa v návaznosti na vlakovou dopravu.
Chybí vhodné místo k setkávání občanů, zázemí společenského a
kulturního života obce
Chybí zázemí pro seniory
Kulturní památky obce jsou ve špatném stavu
Místní komunikace ve špatném stavu
Nedostatečná kapacita školky
Nedostatečná kapacita školy, škola nemá tělocvičnu.
Nemovitosti ve vlastnictví obce jsou s výjimkou ZŠ a MŠ v havarijním nebo
velmi špatném stavu.

Sídlo obecního úřadu je po letech stěhování v závislosti na potřebách MŠ a
ZŠ opět umístěno v nedokončené stavbě rekonstrukce památkově
chráněné budovy bývalého zámečku
Sítě distribuce elektřiny, telefonu, osvětlení jsou z větší části řešeny
nadzemním kabelovým vedením
Starší nezateplený objekt školy před rekonstrukcí
V obci není k dispozici sběrný dvůr
Veřejné osvětlení nepokrývá potřeby obce, vykazuje vysokou energetickou
náročnost

Tlustovousy Ohrožení
Příležitost

Zázemí pro SDH Tuklaty je umístěno v objektech, které mají cizího
spoluvlastníka, příp. jsou umístěny na cizím pozemku (církev), příp. jsou
umístěny v nevyhovujících objektech postavených bez stavebního povolení
v ochranném pásmu památek
Nezajištěný spojení obcí pro pěší
Finální dokončení povrchů komunikace v ul. Na patnáctém

Tuklaty

Slabé

Postupná rekonstrukce a oprava objektu vily č.p. 29 Tlustovousy, napojení
objektu na kanalizaci. Nejasné využití objektu.
Chybí dětské hřiště v obci Tlustovousy.

Silné

Páteřní komunikace prochází obcí bez zohlednění nebezpečných míst pro
chodce
Dvě dětská hřiště v obci Tuklaty

Oblasti, projekty v návaznosti na SWOT pojmů
Oblast

Podoblast

Podprojekt
v současné době

Dokumenty
obce
Dopravní
Doprava a
infrastruktura komunikace

Komunikace pro pěší
mezi obcemi
(cyklostezka)

SWOT
slovně

Pojem

Silné

Existence platného územního plánu

Příležitost

Vybudování záchytného parkoviště u
žst. Tuklaty pro potřeby místních
obyvatel i obyvatel okolních obcí
Koncepčně vyřešit propojení obcí
chodníky / cyklostezkou

Komunikace
pro pěší

Vybudování
parkoviště na protější
straně železnice (Jih) Slabé
Zpracování studie
zajištění bezpečné
pěší komunikace v
obcích
Ohrožení

Rekonstrukce
komunikací

Dostupnost
obce

Slabé

Příležitost

Finální dokončení povrchů
komunikace v ul. Na patnáctém

Slabé

Průběžně provádět opravu místních
komunikací.
Místní komunikace ve špatném stavu

Silné

Likvidace
odpadů
Odpady

Obecní
infrastruktura

Sběrný dvůr Tuklaty

Nezajištěný spojení obcí pro pěší
Koncepčně vyřešit chodníky a křížení s
komunikací
Páteřní komunikace prochází obcí bez
zohlednění nebezpečných míst pro
chodce

Příležitost

Vytvoření studie
postupné
rekonstrukce
komunikací

Chybí parkovací místa v návaznosti na
vlakovou dopravu.

Příležitost
Slabé

Příležitost
Slabé

Dobrá dostupnost Prahy a Kolína
Existence PID
Poloha blízko významného
dopravního tahu na Prahu a dobré
železniční spojení s lokálními
aglomeračními dominantami
Zlepšit třídění odpadů, umístění
sběrných nádob na tříděný odpad,
kultivace sběrných míst.
V obci není k dispozici sběrný dvůr
Postupná rekonstrukce a oprava
objektu vily č.p. 29 Tlustovousy,
napojení objektu na kanalizaci.
Nejasné využití objektu.
Kulturní památky obce jsou ve
špatném stavu

Nemovitosti ve vlastnictví obce jsou s
výjimkou ZŠ a MŠ v havarijním nebo
velmi špatném stavu.
Zázemí pro SDH Tuklaty je umístěno v
objektech, které mají cizího
spoluvlastníka, příp. jsou umístěny na
cizím pozemku (církev), příp. jsou
umístěny v nevyhovujících objektech
postavených bez stavebního povolení
v ochranném pásmu památek
Vypracování
projektové
dokumentace k
optickému zasíťování
obce v návaznosti na
Optické
liniovou výstavbu v
zasíťování obce obci

Příležitost

Rekonstrukce
fary

Příležitost

Slabé

Kabelizace rozvodů VO, elektřiny a
telefonu a optické sítě
Postupná rekonstrukce a oprava
památkově chráněného objektu
zámečku - bývalé fary v Tuklatech,
využití pro sídlo OÚ, činnost spolků a
pro zázemí kulturního a
společenského života
Sídlo obecního úřadu je po letech
stěhování v závislosti na potřebách
MŠ a ZŠ opět umístěno v
nedokončené stavbě rekonstrukce
památkově chráněné budovy
bývalého zámečku

Vypracování
Síťové
projektuvé
zasíťování obce dokumentace k
podzemním
silovému zasíťování
vedením
obce

Slabé

Sítě distribuce elektřiny, telefonu,
osvětlení jsou z větší části řešeny
nadzemním kabelovým vedením

Veřejné
osvětlení

Příležitost

Zpracování záměru
využití fary

LED osvětlení

Slabé
Oblast
sociální

Ohrožení
Příležitost
Silné

Slabé

Koncepčně vyřešit energeticky
úsporné veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení nepokrývá potřeby
obce, vykazuje vysokou energetickou
náročnost
Odstěhovávání mladých dětí
starousedlíků
Přistěhování mladých rodin s dětmi
Na obecním úřadě je k dispozici služba
Czechpoint
Nízká nezaměstnanost
Prodejna potravin v centu obce
Tuklaty
Chybí vhodné místo k setkávání
občanů, zázemí společenského a
kulturního života obce

Chybí zázemí pro seniory
Sdružení
v Obcích

Silné

Aktivní spolková činnost
Práce s mládeží na dobré úrovni fotbalový klub, SDH Tuklaty

Školství a
sport

Příležitost

0 Slabé

Nově zateplená školka vytápěná s
využitím OZE (tepelná čerpadla)
Tři dětská hřiště v obci Tuklaty
Chybí dětské hřiště v obci
Tlustovousy.

0 Slabé

Nedostatečná kapacita školky

0 Příležitost

Zajistit modernizaci a rozvoj MŠ a ZŠ,
výstavba tělocvičny

Silné
Dětské hřiště
Tlustovousy
Rozšíření
kapacity školky
Rozšíření
kapacity školy

Slabé

Zdroje

Rozšíření sportovního zázemí

Příležitost

Silné

Nedostatečná kapacita školy, škola
nemá tělocvičnu.
Starší nezateplený objekt školy před
rekonstrukcí
Využití dotací
Využití rekreačního potenciálu rozvoje
cykloturistiky (využití kupní síly
cykloturistů)
S ohledem na charakter krajiny dobré
podmínky pro rozvoj cykloturistiky

