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Připomínka
str47+54/1.1.3.4
v. n. Švihov - regulovaný druh vodní
dopravy - Nereálné
str. 48/1.1.3.6
silniční síť je v poměrně dobrém stavu = je
ve špatném stavu
str. 48/1.1.3.6
pro vodáckou turistiku - Blanice = ve výčtu
chybí Želivka
str88/1.1.18.1
Hlavní turistické cíle = ve výčtu chybí soutok
Ž+S, mosty Hulice
str103/1.1.18.10
sportovní vyžití = hřiště pouze ve Vlašimi ?

Vysvětlení
Jedná se o definování možnosti.
Vysvětleno.
Nově je v textu věta: „Stav komunikací
odpovídá finančním možnostem vlastníků.“
Akceptováno.
Akceptováno. Doplněno.

Akceptováno. Doplněno.

V textu jsou uvedena i jiná hřiště. Víceúčelová
hřiště: Chlum, Keblov, Dolní Kralovice, Strojetice,
Čechtice, Bernartice, Velíš, Pravonín, Načeradec,
Miřetice, Kondrac a Trhový Štěpánov.
Vysvětleno.

str114/1.2.1.2
cíle pozemkových úprav - obnovit osobní
vztah lidí k půdě a krajině = nereálné
str203/1.2.5.2.1.
Celé kapitoly se opakují, opět chybí soutok
+ mosty

Strategie stanovuje i vize a cíle, které
mohou být naplněny jenom z části.
Vysvětleno.
Kapitoly v analytické části Strategie MAS
Blaník byly koncipovány tak, aby vhodně
doplňovaly část strategickou. Soutok a
mosty v Hulicích byly doplněny tam, kde bylo
jejich doplnění vhodné. Akceptováno
částečně. Vysvětleno.
V dokumentu se mluví o ochraně vod, půdy, Ve strategii je doplněna kapitola Bezpečnost.
ale o ochraně obyvatelstva- nic
Vysvětleno.
str40/1.1.1.2
Na webových stránkách společnosti Česká
významní zaměstnavatelé - Kemwater =
voda-Czech Water, a.s. se nám nepodařilo
pouze několik zaměstnanců, Česká Voda
zjistit, že by měla tato společnost
desítky, str42
provozovnu na území MAS Blaník. Ve své
organizační struktuře uvádí pouze
provozovny v Mostě a Olomouci.
Vysvětleno.
neustále se opakující název vodárenská Akceptováno, opraveno.
nádrž Želivka = ud. Nádrž Švihov,
str56/1.1.5
tabulka bytový fond = bez měřítka
Tabulka bytového fondu byla odstraněna.
Akceptováno.
1.1.2.5
Teplovod v Čechticích je poslední verzi
MAS Blaník, z. s. je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony, státní instituce), soukromého (fyzické osoby, podnikatelské subjekty) a
neziskového sektoru, které má za cíl navrhnout a realizovat strategii rozvoje území obcí okolo hory Blaník spadajících do sdružení obcí Podblanicko, Blaník, Želivka a Český smaragd >> www.mikroregionblanik.cz; www.ceskysmaragd.cz; www.zelivka.cz; www.mesto-vlasim.cz

www.masblanik.cz

Čechtice mají také teplovod
str70
Zadržování vody v krajině = chybí rybníky

Strategie MAS uveden.
Akceptováno. Doplněno.
Akceptováno. Doplněno.

V kultuře se neustále píše o vlašimských Kapitolu mimo jiné tvoří příloha - Příloha č.
spolcích, a přitom z celkového počtu asi 200, 2: Kulturní, spolková a zájmová činnost socioekonomická analýza – doplňující
tvoří menšinu
podkladová data z území. Nejsme si vědomi
preferování Vlašimi a jejích spolků. Pro tuto
kapitolu se sbírala data v celém regionu.
Vysvětleno.

MAS Blaník, z. s. je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony, státní instituce), soukromého (fyzické osoby, podnikatelské subjekty) a
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