
Zápis z 2. setkání pracovní skupiny „Fyzický rozvoj obcí“ 

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

Datum konání: 24. 10. 2013 

Místo: Spolkový dům Vlašim 

Účastníci dle prezenční listiny: Ing. Růžena Kučerová (starostka Městyse Louňovice pod Blaníkem, předsedkyně 

Svazku obcí Blaník), Antonín Novák (Obec Vracovice), Jiří Bělský (Obec Bernartice, předseda Svazku obcí Želivka), Bc. 

Jaroslav Švejda (manažer Svazku obcí Želivka), Ing. Eliška Švejdová (manažerka Svazku obcí Blaník), MgA. Eva 

Vrzalová (manažerka Mikroregionu Český Smaragd), Mgr. Zuzana Klímová Vaňková (OSVČ), Mgr. Eva Hájková 

(Spolkový dům Vlašim), Ing. Václav Nekvasil (starosta Města Trhový Štěpánov) 

Foto ze setkání: 

  

Program setkání >> 

 12:15 – Uvítání, představení 

 12:20 – Shrnutí výstupů prvního kola 

 12:40 – doplnění výstupů prvního kola, případné upravení názvu jednotlivých linek podpory, podrobný popis 

co mají obsahovat, typy aktivit) 

 15:30 – Shrnutí – moderovaná diskuse, závěry 

 16:00 – Setkání ukončeno 

Shrnutí hlavních vygenerovaných linek/cílů podpory (z prvního setkání) >> 

 Propagace/podpora venkova 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. 

 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 

 Poskytování kompenzací za poskytování veřejných statků území – tj. dálnice a její okolí, Chráněná krajinná 

oblast, vodní dílo Želivka, památková ochrana 



 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) 

 Podpora financování preventivních opatření v krajině (eroze, povodně, klimatické jevy) – vč. dokumentací 

(př. rybníky) 

Rozpracování: 

 Propagace/podpora venkova 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 krajině (eroze, povodně, klimatické jevy) – vč. dokumentací 

(př. rybníky) 

o rybníky, návesní nádrže – budování i údržba 

o projektová dokumentace včetně rozborů 

o protipovodňová opatření přátelská krajině 

o suché poldry  - u menších potoků 

o úprava menších vodních toků (narovnání /meandrování toků) 

o polní /obecní cesty v krajině  - obnova (cest existujících alespoň na mapě) 



o eroze – protierozní opatření – v souvislosti s ohrožením sídel 

o (do tématu „Využití potenciálu krajiny“: obnova po přírodních katastrofách – likvidace akutních škod) 

 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 

 


