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Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00226 
Název nositele strategie: MAS Vyhlídky,z.s. 
 

Číslo 
připomínky 

Subjekt / osoba Kapitola / 
číslo strany 

Text připomínky Vypořádání připomínky 

1. Obec Kluky Str. 21 Nezdá se mi počet uchazečů o zaměstnání. Jedná se 
skutečně o uchazeče na ÚP? Není možné, aby jsme my 
(Kluky) jich měli 35! Tolik máme možná, a to maximálně, 
pracujících osob, Máme 80 obyvatel.. 

Prověřováno, pro obec Kluky 
byla použita statistická data 
jiné obce stejného názvu. 
Připomínka akceptována, 
zapracovává se. 

2. Obec Kluky Str. 36 bod 
6.4. 

 Podle mě chybí uvedení vcelku podstatných spolků a to je 
spolek dobrovolných hasičů, podle mě je v každé obci 

Připomínka akceptována, 
zapracováno 

3. Obec Kluky Str.37, 
str.38 

Kluky mají vodovod, Kluky jsou taktéž vesnická památková 
zóna 

Připomínka akceptována, 
zapracováno 

4. Obec Kluky Str.38 - Nosálov je vesnická památková rezervace, ne zóna. Asi by 
měly být uvedeny i památkové zóny. Jsou taktéž chráněné 

Připomínka akceptována, 
zapracováno 

5. Obec Kluky Str.66 1 penzion (Penzion Moudrý) - není uvedeno Připomínka akceptována, 
zapracováno 

6. Obec Kluky Str. 96 mám jen podnět k životnímu prostředí. Myslím, že je dnes 
problém i likvidace srážkových vod, není to zde uvedeno, ale 
jedná se skutečně pouze o podnět. Skoro nikdo z vlastníků 
nemovitostí nelikviduje srážkové vody na svém pozemku a 
náklady na zajištění toho mohou být velmi vysoké. Svody 
dešťové vody jsou realizovány do přírody nebo místních 
nádrží v obcích mohou působit nadměrnou erozi, nebo u 
přívalových dešťů přeplňování obecních nádrží a vyplavování 
sousedních nemovitostí atd. Možná by stálo za to to tam dát. 
Také jako indikátor je například u sběrných dvorů jen počet 
modernizovaných, ale není tam počet vybudovaných 

Podnět do strategických 
rámců, prověřováno 

7. Obec Kluky Str. 97 – 98 Je zde spousta odkazů na péči o Pecopalu, Malý a Velký Připomínka neakceptována 
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Str.113-114 Bezděz, Ploučnice, apod., ale toto přece vůbec nespadá do 
území naší MAS 

Musí se jednat o celé území 
CHKO. 

8. Obec Kluky Str. 111 U výstavby bytů a domů a přípravy pozemků mě ještě 
napadlo, že problémem je i zajištění přístupnosti 
(infrastruktura), tedy například výkup a příprava pozemků 
(povrch, osvětlení...) na příjezdové cesty k nově plánované 
výstavbě 

Prověřováno – podnět do 
Strategických rámců 

9. Obec Kluky Str. 139 Je zde stanovena povinnost příjemce po dobu 3 let od 
ukončení projektu podávat monitorovací zprávy. Pokud to 
dobře chápu, projekty by většinou měly být ale udržitelné 5 
let, nemělo by tedy to období být delší 

Připomínka akceptována, 
zapracováno 

10. Paní Kolářová 
Paní Laryšová 

 Dobrý den, po prostudování návrhu strategického plánu 
Vyhlídky, bychom rády připomínkovaly začlenění více 
podporovaných aktivit pro seniory z venkovských oblastí.  
Za prvé: jak bude možné podporovat terénní služby, dojezdy 
pečovatelek, rehabilitačních pracovnic, podpora 
např.pedikérek, které někdy musejí za seniory dojíždět, 
rozvozy jídel, dovoz léků. 
Za druhé:podpořit začleněnování seniorů do společenského 
života např.formou dotovaných měkkých akcí pro skupiny 
seniorů-zájezdy, společná cvičení, plavání, dotace na kulturní 
představení pro seniory 

Není uveden zdroj informací, 
podnět pro zapracování  do 
strategických rámců. 

 


