
Zápis ze III. setkání pracovní skupiny „Fyzický rozvoj obcí“ 

v rámci plánování strategie MAS Blaník o.s. na roky 2014 – 2020(5) 

Datum konání: 15. 4. 2014, 17 – 20 hodin 

Místo: Spolkový dům Vlašim 

Účastníci dle prezenční listiny: MgA. Eva Vrzalová (manažerka Mikroregionu Český Smaragd), Martin Kapek (starosta 

Obce Hulice), Bc. Jana Lapáčková (Obec Pravonín), Ing. Růžena Kučerová (starostka Městyse Louňovice pod 

Blaníkem, předsedkyně Svazku obcí Blaník), Eva Houdková (OSVČ – Atelier EH), Ing. Jitka Hořtová (expert – Město 

Vlašim – Odbor územního plánování), Jiří Bělský (Obec Bernartice, předseda Svazku obcí Želivka), Mgr. Renata 

Vondráková (facilitátorka, OSVČ), Jiří Málek (starosta Obce Miřetice), Antonín Novák (starosta Obce Vracovice), Ing. 

Jiří Jelínek (starosta Městyse Načeradec, Bc. Jaroslav Švejda (manažer Svazku obcí Želivka), Ing. Eliška Švejdová 

(manažerka Svazku obcí Blaník) 

Foto ze setkání: 

  

Program setkání >> 

1) Informace k problematice fiší v rámci strategie – interpretace názoru NS MAS 

2) Doplnění a revize SWOT – kontrola výstupu z minulých skupin 

3) Kompletace fiše dle návrhu – viz příloha 

4) Stanovení cílů (revize) 

5) Závěr, diskuse 

Záznam ze skupiny v bodech >> 

- Fiše jsou problematické, když by se měly do programových rámců převádět projekty na cíle (RV – později se 

ukázalo, že se jedná o chybu v metodice) 

- CHKO má mít vlastní strategii dle aktuální metodiky (RV bude ověřovat) 

- Plánovaná je roční aktualizace strategie (je to reálné?) 

- Příprava podmínek pro podnikání – návrh na doplnění podnikání do názvu pracovní skupiny a fiše; domluva – 

bude jenom „Rozvoj obcí“ – nebude fyzický a bude zahrnovat i podnikání 

Výstupy práce ve 3 skupinách: 

Zápis I. skupiny – tato skupiny doplnila text přímo do fiše (viz příloha) 

Zápis II. skupiny: 

Celkové cíle 

– udržet stávající obyvatele a přilákat nové s ohledem na zajištění podmínek pro bydlení, služby, občanskou 

vybavenost, drobného podnikání s přihlédnutím k životnímu prostředí s důrazem na budování a údržbu kvalitní 

technické a dopravní infrastruktury. 



- „místa pro setkávání“  doplnit 

Strategické cíle 

- Udržet stávající a přilákat nové obyvatele: 

o Prostřednictvím podpory územně plánovací dokumentace k podpoře rozvoje obce s ohledem na 

bydlení 

o Podpora budování a údržby a moderniczace kvalitní technické a dopravní infrastruktucy včetně 

projektové dokumentace 

o Podpora drobného podnikání 

o Podpora budování a modernizace občanské vybavenosti obce včetně vybavení (městský mobiliář, 

vybavení budov) 

o Podpora KPÚ a realicze plánu společných zařízení 

+ intravilán obcí, intraviláln – návesní nádrže…. 

Zápis III. skupiny 

- Problém kamenolomu v Bernarticích + písky 

- 2 dny žne v obci a nikdo o zemědělcích neví 

- Nutné jsou pozemkové úpravy, ale problémy s vlastníky a hlavně družstvy – padají smlouvy a to družstva 

nechtějí 

- Technologie jdou proti pracovním místům 

- Globalizace – kultura – divadla – důležité lidi nalákat na to, aby se jim zde líbilo, za prací ať klidně dojíždí 

- Počasí – mobilní pódia, zastřešení 

- Slušnost zemědělství 

- Aby lidé neutíkali do měst 

- Levná voda – z vlastních zdrojů 

- Vracovice – před 89 rokem polovina lidí v družstvu, další v Blanických, dnes chybí práce… 

Zapsala: R. Vondráková 

  



Příloha č. 1 zápisu: Aktualizovaná fiše 

Název MAS: MAS Blaník o. s. 

Název klíčové oblasti rozvoje: FYZICKÝ ROZVOJ OBCÍ, PODPORA PODNIKÁNÍ 
Pro období 2015 – 2020(5) 
Přiřazení klíčové oblasti rozvoje k příslušným dotačním titulům 

(sem se přiřadí dotační tituly, které jsou pro příslušnou fiši relevantní – bude 
doplněno až po znalosti dotačních titulů na nové programovací období 2015 – 
2020) 

VIZE oblasti: PODPORA PODNIKÁNÍ A FYZICKÝ ROZVOJ OBCÍ 

Území spadající pod MAS Blaník je atraktivním regionem, který láká k trvalému žití 
všechny generace a to svou zachovalou přírodou, malebnou krajinou, dostačenou 
nabídkou služeb, dobře vybavenými obcemi s kompetentním vedením, 
udržovanou obecní a veřejnou infrastrukturou, širokou nabídkou pracovních míst 
včetně flexibilních úvazků anebo možnostmi pro založení a rozvoj podnikání 
včetně podnikání v zemědělství. Region se vyvíjí odpovědně s důrazem na odkaz 
budoucím generacím. 

Popis výchozí situace pro fiše – popis terénu 

Bude doplněno v rámci projektu OPTP. 
 
 

Vymezení fiše 

Celkový cíl fiše 

Cílem je prostřednictvím konkrétních projektů a aktivit přilákat nové obyvatele do regionu 
okolo Blaníku pro trvalý život, založení rodiny a spokojené stáří, a současně udržet stávající 
obyvatele v regionu, tzn. zbránit jejich odlivu do zcela jiného regionu ale i předejít jich 
stěhování se z donucení z menších sídel do větších středisek v regionu z důvodu např. 
nedostatku péče, práce, chybějícího zázemí či nedostupnosti základních služeb při 
zohlednění partnerství mezi městy a venkovem. RV pozn: Zde se nám partnerství s městem 
moc nehodí, jak s tím??? 

Strategické cíle fiše (tj. specifické cíle) 

1. Přilákat nové a udržet stávající obyvatele prostřednictvím podpory podnikání a vzniku 
pracovních míst na venkově 

2. Přilákat nové a udržet stávající obyvatele prostřednictvím investic do funkčního 
vybavení a základní infrastruktury obcí podpory občanské vybavenosti a technické 
infrastruktury obcí 

3. Prostřednictvím informovanosti a poskytování kompenzací (vč. nefinančního 
charakteru) za znevýhodnění způsobené omezeními z důvodu ochrany veřejných 
statků (Želivka, dálnice, CHKO, památková ochrana) eliminovat negativní vnímání 
těchto prvků obyvateli v regionu a naopak z těchto učinit lákadlo pro nově příchozí 
obyvatele 

4. (přeřazeno do pracovní skupiny „Využití potenciálu krajiny“) Doplnit ale preventivní 
opatření v intravillánu obcí 

5. Prostřednictvím budování „míst pro setkávání“ působit preventivně proti sociálně-
patologickým jevům, zlepšit sociální i zdravotní situaci místních obyvatel a současně umožnit 
integraci nově příchozích/přistěhovalci 

Oblasti podpory (typy podporovaných aktivit) 
 Propagace/podpora regionu MAS Blaník jako místa pro život a stáří vč. podpory podnikání a 

vzniku pracovních příležitostí na venkově v oblasti využití turistického potenciálu, 
zemědělství, řemeslech a služeb (důraz bude kladen také na flexi a částečné úvazky)>> 
Podpora aktivních kroků cílených na přilákání obyvatel k trvalému životu na venkově 



(minimálně trvalému bydlení na venkově) – zejména podpora zpracování či změn územních 
plánů a dalších dokumentací (regulační plány, atp.), budování zázemí služeb – podpora 
pojízdných prodejen, lékáren, ostatních služeb – vč. lékařských ordinací, atp. 

o vytvoření podmínek pro všechny generace 
o podpora podnikání: 

 vznik pracovních míst 
 služby, řemesla 

o vše výše zaměřeno na „místní“ (tzn. obyvatele s trvalým pobytem (OSVČ), dále sídlo 
firmy (nebo alespoň místo podnikání) na území MAS 

o podpora vzniku pracovních míst pro ohrožené skupiny a také flexibilní úvazky 
o podpora služeb na venkově – lékaři, knihovny, školky/zařízení péče o děti, pošty, 

prodejny -  (vč. vybavení)  
o zpracování /změny územních plánů 
o doprava – dopravní řešení včetně inovativních a alternativních 
o podpora demokracie – setkávání se s politiky 

 Podpora financování základní technické infrastruktury, podpora opravy a údržby nemovitého 
majetku obcí – tj. zázemí občanské vybavenosti, ČOV, kanalizace, voda, komunikace, 
osvětlení, chodníky a to jak nová výstavba, tak rekonstrukce, případně údržba 

o silnice, místní komunikace, parkoviště, údržba zpevněných neasfaltových cest 
o budování, opravy, rekonstrukce 
o místní rozhlas 
o hřbitovy 
o oprava památníků a pietních míst, včetně okolí a výsadby 

 Poskytování kompenzací za poskytování veřejných statků území – tj. dálnice a její okolí, 
Chráněná krajinná oblast, vodní dílo Želivka, památková ochrana 

o omezení obcí 
o obecně – jde o aktivitu, lobing, upozorňování na situaci, advokacii 
o problém například s omezením výstavby 

 Podpora financování preventivních opatření v intravillánu obcí vč. dokumentací  
o rybníky, návesní nádrže – budování i údržba 
o projektová dokumentace včetně rozborů 
o protipovodňová opatření v intravillánu 
o suché poldry  - u menších potoků 

 (Bude přeřazeno do pracovní skupiny „Využití potenciálu krajiny“ kromě intravillánu) 
 Místa pro setkávání (hasiči, Sokol, senioři, mladí << napříč cílovými skupinami) jako prevence 

sociálně patologických jevů a řešení zhoršující se sociální i zdravotní situace obyvatel (vč. 
denní stacionáře) 

o pro seniory (nákupy, služby… bude přesunuto do tématu soc. služby) 
o vytvořit místo pro setkávání různých skupin obyvatel, spolková místnost /dům 
o budování / oprava/ adaptace prostor pro multifunkční využití – různé cílové skupiny 
o hřiště pro seniory / multifunkční pro různé věkové skupiny 
o vybavení prostor 
o využití stávajících budov, prostor 
o podpora venkovních prostor pro setkávání / kulturní akce (posezení, parket, 

přístřešek, vč zázemí) 
o podpora veřejných akcí spolků 

Uplatnění přístupu LEADER, inovativního přístupu či CLLD přístupu 

Přístup LEADER/CLLD v této fiši bude zejména cílen na veřejné/komunitní projednávání 
vybraných projektů. 

Preferenční kritéria (budou shodná u všech fiší) – určí poskytovatel dotace? 

Projekt propojuje více generací mezi sebou  

Projekt propojuje veřejný a soukromý sektor  

Projekt realizován v obcí do 2000 obyvatel  

Projekt využívá stávajících zařízení, objektů, prostor  

  

  



  

Kritéria hodnocení (jsou různá v rámci každé fiše) 

Projekt vytvoří pracovní místo  

  

  

  

  

  

  

Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS (tj. indikátory) 

Počet nově vytvořených pracovních míst  

Udržení počtu obyvatel regionu (??)  

Počet nově vzniklých podnikatelských subjektů  

Počet nově vybudovaných míst pro setkávání  

Počet m2 nově vybudované veřejné infrastruktury  

Počet m nově vybudované veřejné infrastruktury  

Počet m2 opravené veřejné infrastruktury  

Počet m opravené veřejné infrastruktury 
Silné stránky 
- Hodně jsou opravená dětská hřiště, 

kapličky, křížky 
- Nárůst společenského života v obcích, 

rozkvět 
- Dobrá údržba veřejné zeleně v obcích a 

veřejného prostranství obecně 
- Dobře je zajištěný sběr komunálního i 

nebezpečného odpadu (dobrá spolupráce 
s Technickými službami Vlašim s.r.o.) 

- Muzea – dobrá síť v rámci regionu 
- Prodejny potravin – stále zůstávají ve 

velkém počtu 
- Poměrně dobrá spolupráce se správou 

CHKO Blaník 
- Daří se ve spolupráci s MMR oprava 

drobných sakrálních staveb 
- Trhový Štepánov – zde je poměrně 

dostatek pracovních míst 
- Dobře dostupný internet /veřejní i 

soukromí poskytovatelé/ 
- Někde /Miřetice např./ dobře vedené 

knihovny – místo pro setkávání – 
klubovna pro děti, aby se sešly 

Slabé stránky 
- Problematické je povolování malých domovních 

čistíren 
- Nejsou/chybí (velké) investice na silnice a 

chodníky 
- Nedaří se zlepšit dostupnost rychlé záchranné 

služby 
- Nedostupné jsou služby pro seniory 
- Nově zrušena je pošta v Souticích 
- Rušení služeb obecně je problém 
- Místní komunikace potažmo cyklostezky jsou ve 

špatném stavu 
- Veřejné osvětlení je ve špatném stavu 
- Chybí rozhlas na mnoha místech 
- Nejsou vyřešena / navržena protipovodňová 

opatření 
- Chybí infrastruktura kanalizace – odpadní, 

dešťová, ČOV 
- Chybí nebo špatně řešené jsou přechody pro 

chodce 
- Neopravené chodníky - často 
- Chybí finance na opravy a údržby nemovitého 

majetku obcí – tj. čekárny, hasičárny, obecní 
úřady, školky, bytový fond, školy, hřbitovy…. 

- Špatná zkušenost je se zemědělci a jejich 
chováním se k obecnímu majetku – nepořádek, 
eroze půdy, zničené komunikace a cesty 

- nárůst lidí s duševními poruchami, seniorů se 
stařeckou demencí, proto by bylo dobré rozšířit 
poskytované sociální služby o denní stacionář, 
nízkoprahový klub, atp. 

- Nedaří se sehnat peníze na to, na co jsou 
potřeba (komunikace, VO, ČOV) 

- Některým obcím chybí územní plány, 
pozemkové úpravy 

- Polní cesty pouze široké 4,5 m 



- Nedostatek aktivních obyvatel se zájmem se 
zapojit do aktivit v komunitě 

- Podvybavené sbory hasičů 
- Chybí návesní rybníky (také z důvodů hašení) 
- Chybí protierozní a protipovodňová opatření 
- Chybí protihlukové stěny u dálnice (Bernartice, 

Loket) 
- Chybí průjezd pro kamiony z průmyslové části 

Trhového Štěpánova k dálnici 
- Chybí moře a zasněžené vrcholky ALP 
- Zemědělci chápáni jako ti, kdo dělají bordel 

(musí jet, i když je mokro, atp.) 
- Kontinuální snižování pracovních příležitostí 

v zemědělství (dříve 90 lid na 900 ha, dnes 20 
lidí) 

- Nevděčná role starostů a starostek (starosti a 
odpovědnost) – není respekt mezi lidmi 

Příležitosti 
- Udržení mladých rodin na venkově 
- Pozemkové úpravy 
- Zájezdy a organizace času důchodcům 

(protipól prodejním a různým letákovým 
akcím) 

- Pojízdná lékárna 
- Důraz na kvalitu života seniorů 
- Zřízení stanoviště rychlé záchranné služby 

v Bernarticích 
- Udržení stálých obyvatel (Miřetice, 

Ostrov) 
- Bezproblémové třídění ostatního plastu i 

mimo PET (Technické služby Vlašim s.r.o.) 
- Možnost využití turistického potenciálu – 

rozhledna – projekt Mikroreginu Český 
Smaragd 

- Pracovní příležitosti a podnikání 
(protipovodňová a protierozní opatření) 

- Zemědělství jako součást života na 
venkově – pozemkové úpravy, cesty – 
dobrá komunikace i mezi lidmi 

- Kompenzace omezení Želivkou – není 
přínosem zatím 

- Dosud nedořešena kompenzace pozemků 
pod Želivkou 

- Další kompenzace – CHKO, památková 
péče, dálnice 

- Prašné cesty (lehce opravitelné) X asfalt – 
realizovalo se při opravách dálnice, ale 
nejde spravit jinak než asfaltem 

- Opravy cest + nové cesty 
- Rekonstrukce obecních budov na zařízení 

sociální a zdravotní péče (využití také 
blízkosti Prahy) 

- Změnit myšlení – lidí – podpora 
patriotismu 

- Rozvíjení turistického ruchu 
- V některých obcích je nutné zlepšit 

dopravní obslužnost 

Hrozby 
- Rušení malých pošt – hrozí aktuální Kamberku, 

Louňovicím pod Blaníkem, Zvěstovu 
- Další snižování spojů veřejné dopravy 
- Omezení rozvoje obcí v rámci CHKO Blaník 
- Omezení ze strany památkové péče (Načeradec) 
- Lidé se chtějí distancovat od zemědělství (smrdí 

jim, chtějí od něj venkov odstavit – nemožné) – 
zvyšují se  náklady na dopravu za dojíždění pro 
všechno vč. základních potravin 



- Zpřístupnění pozemků, scelení pozemků 
- Podpora drobných podnikatelů 
- Obnova sportovišť 
- Rekonstrukce spolkových domů, obecních 

úřadů 
- Rekonstrukce Sokolovny v Trhovém 

Štepánově 
- Suché poldry 
- Rekonstrukce betonových zádržných 

systémů na vodu 
- Podpora domovních čistíren odpadních 

vod 
- Zlepšit zázemí pro bioodpad – místní 

komposty (v každé obci) 
- Práce doma (rozvoj) 
- Návrat zpracování zemědělských 

produktů do místa – tj. na venkov (>> 
pracovní příležitosti) 

 


