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Registrační číslo projektu: projekt CZ.1.08/3.2.00/14.00345 
Název nositele strategie: MAS SKCH-MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s. 
 
 
Před zveřejněním strategie měli členové MAS SKCH od 13. 8. prostor na konzultaci připomínek. Všichni členové získali přístup na společné úložiště 
Dropbox, kde mohli zároveň sledovat průběh a zapracování připomínek ostatních členů. Někteří komunikovali přes email Mas. Souhlas či připomínku  

vyjádřili všichni. Tyto připomínky byly zapracovány před odesláním na: strategie-optp@mmr.cz  a jsou uvedeny v připomínkovém listu. Žádné další 
připomínky nebyly po odeslání strategie obdrženy.  
 
 

Číslo 
připomínky 

Subjekt / osoba Kapitola / 
číslo strany 

Text připomínky Vypořádání připomínky 

1 P. Novotný-starosta 
Skuteč 

SC 3.1 Doplněno - podpora vzniku profesionálních a originálních 
projektů vysoké umělecké hodnoty, podporujících 
občanskou soudržnost a zvyšujících pochopení kulturní 
různorodosti 
 

Zařazeno do Opatření SC 
3.1/6,s. 80 

2 P. Zeman-starosta Luže SC. 3.3 Podpora zapojení NNO do výchovy a vzdělávání Zařazeno do Opatření SC 
3.3/5,s. 80 

3 P. Zeman-starosta Luže SC1  využívání moderních a ekonomicky efektivních metod 
k likvidaci odpadu na území, likvidace starých 
ekologických zátěží území, rekultivace po těžbě surovin 
z území 
 

Doplněno v textu, s. 76, 
Opatření 1 a 3 

4  SC2 výstavba protipovodňových opatření – poldry, zabrání 
určitých lokalit pro přirozený rozliv, opatření zamezující 
příliv vody z kopců (osetí travou, výsadba, příkopy atd.) 

Doplněno v textu, s. 77 
Opatření 1 a 3 

5  SC3 podpora pěstování vhodných plodin v území, podpora Doplněno v textu, s. 77, 
SC1.3 Opatření 3 
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přírodního hnojení půdy, podpora tvorby remízků 
6  2/SC1 podpora jednotné dopravy v regionu a na tvorbu 

centrálních parkovacích míst a míst výchozích pro 
trávení času v území, podpora služeb v oblasti 
rehabilitace a rekondičních pobytů a služeb 
 
 

Doplněno v textu, s. 78, 
opatření 7 (SC. 2.1) a 
opatření 10 

7  SC2 oprava a revitalizace památek pro rozšíření nabídky 
cestovního ruchu 
 

Doplněno v textu s. 78 , 
opatření 3(S.C 2.2) 

8  SC4 Podpora zavádění nových technologií v území a 
podpora rozvoje nového průmyslu založeného na 
biotechnologiích v souladu s ostatními aktivitami 
v území, podpora výzkumných pracovišť a malých firem 
v oboru IT, podpora rozšiřování nabídky v oboru 
zdravotnictví a lázeňské péče  
  

Doplněno v textu s. 79, 
opatření 1 a 2 

9  3/SC3 podpora golfových hřišť, podpora přírodních koupališť, 
podpora výstavby a úprav v zastavěném území, které 
povedou ke zkvalitnění života obyvatel (vhodné 
materiály na komunikace pro snížení vyzařovaného 
tepla, dostatečné zavlažování a výsadba stromů, 
vhodná svítidla pro přiměřené osvícení a nerušení 
prostoru), chránění životního prostoru před narůstající 
dopravou 
 

Doplněno v textu s. 80, 
opatření 3 (SC 3.1) a s. 78 
opatření 1(SC. 2.3) a 
opatření 2 a 3 

10  3/SC4 zefektivnění systému předškolního a základního 
školství, podpora nových trendů do základního školství, 
sociálně slabými a etnickými menšinami vzdělanostní 

Doplněno v textu s. 80 
opatření 4 
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kurzy, zapojování do pracovního procesu a do 
fungování společenství obcí a měst, důraz zejména na 
práci s dětmi těchto skupin 

 
11 Starosta Zeman 4/SC4 Tvorba pravidelných vyhodnocení, analýz regionu MAS 

– jejich potřeb, trendů a zpětné vazby už provedených 
kroků 
 

 

Doplněno s. 81, opatření 4 

12 Dostálová  Informace o územním plánu Doplnění dokumentu Horka, 
s. 82 

13 p. Schejbal místostarosta 
Hr. Týnec 

 SC2.3 Poznámka k zajištění bezpečnosti Doplněno v textu s. 79 
opatření 3 

14   Upřesnění členů monitorovacího a kontrolního výboru Opraveno v textu, s. 10 

15 Pí Lacmanová-starostka 
Chrasti 

 Připomínka ke straně 35 – městská policie Skuteč nezajišťuje 
Luži a Chrast, ale Luži a Proseč.  

Opraveno v textu s. 30 

16   na stránce č. 43, kde je “Přehled zaměstnavatelů v 

jednotlivých obcích” chybí u Chrasti jedna z největších 

firem MP servis. 

  
 

Opraveno v textu s. 44 

17 Pí Svobodová, Černý-
společně 

K analýze 
s.30 

Městská policie Skuteč na základě veřejnoprávní 

smlouvy vykonává činnost i na území města Luže a 

Chrasti. (městská policie Skuteč působí na území Luže a 

Proseče, Chrast tuším zabezpečuje MP 

Pardubice,..možná ještě Hrochův 

Týnec,Rosice,Chroustovice….)  

 

Ověřeno a opraveno v textu 
s. 30 

18 Pí Svobodová s. 43 Nevím, jak hodně má být vypsáno, ale rozhodně by tu 

měla být Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, 

Doplněno v textu s. 44 
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která má cca 550 zaměstnanců  

 

20 Pí Tlapáková 
Chroustovice 

s. 34 Velikonoce-vodění Jidáše, Pálení čarodějnic, dětský 

den, Majáles, hasičské soutěže, tenisový turnaj a turnaj v 

kopané, lampiónový průvod – Slavnosti světýlek, 

rozsvícení vánočního stromu, Beseda pro důchodce, 

Vánoční rozjímání v ZŠ, vánoční koncert v kostele, 

adventní trhy v Zámku  

 

Zapracováno do textu s.34 

          

 


