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Číslo  Kapitola/ 

Bod 

Autor Připomínka Vypořádání 

1 2.1.2.2 Tomáš 

Spurný 

U obce Skrbeň je v tabulce s údaji o počtu 

dokončených bytů uvedeno číslo 2, resp. 1, 

přičemž v následujícím textu Skrbeň není 

uvedena mezi obcemi s malým přírůstkem 

bytů.  Naopak v tabulce je u obce Slavětín 

počet 98 (88), ale v textu je mezi obcemi 

s malým přírůstkem. 

Splněno 

2 2.1.2.3 Tomáš 

Spurný 

Jedná-li se na tomto místě o místní 

komunikace, tak i Skrbeň má aktuálně 

záměr takové komunikace opravit. Nyní ve 

výčtu obcí uvedena není. 

Splněno 

3 2.1.2.13 Tomáš 

Spurný 

V odstavci „Řízení obcí“ je uvedeno, že ve 

čtyřech obcích je neuvolněný starosta, 

v tabulce je tento údaj pouze u tří obcí. 

Splněno 

4 2.1.2.1. Ing. Z. 

Potužák  
Litovel - Bylo by dobré dopracovat u počtu 

obyvatel   co je  zdrojem jeho růstu. Narostlo + 

547  občanů ale jinde se uvádí, že mladí odcházejí 

- kdo se k nám stěhuje? 

Splněno 

5 2.1.2.2. Ing. Z. 

Potužák 
V textu byty je chyba – že Litovel má nejvíce RD  - 

přitom v tab. to tak není. 

Splněno 

6 2.1.2.3. Ing. Z. 

Potužák 
U komunikací je uvedeno, že neplánujeme opravy 

chodníků a silnic. To děláme ale  každý rok. 

Splněno 

7 2.1.2.9. Pavla 

Bezová 

V Cholině je i seniorklub 

 

 

Splněno 

8 

 

 

 

 

2.1.2.10 Pavla 

Bezová 

Název muzea 

Hanácké muzeum Cholina 

Splněno 

9 3.5.3 Palička Podpora pěstování a maximálního využití 

biomasy, zejména kukuřice může jít v 

některých případech proti agro-

environmentálním opatřením a k postupné 

ztrátě úrodnosti půdy. Důsledná kontrola 

komu a za jakých podmínek bude případná 

podpora poskytována, zejména s ohledem 

Splněno 



 
 

2  

na dodržování zásad správné agrotechniky. 

Jinak řečeno brát ohled na to, jakým 

způsobem pachtýř-uživatel dbá na udržení 

úrodnosti půdy, případně její zlepšení. 

Příliš vysoké zastoupení kukuřice v osevním 

postupu vede ke ztrátě úrodnosti půdy. 

Příliš velké lány kukuřice na Hané jdou proti 

ochraně přírody i proti principům 

„Multifunkčního zemědělství“ 

10  Ošťádal 

Petr 

Pokud se používají tituly, tak vedoucí 

souboru Cholinka je MGR. Hana Blažková 

Splněno 

11 1.5 

písm. a) 

číslo 1. – 

ř. 7 

Ošťádal 

Petr 

"respondent", ale správně by mělo být 
"respondenti"  

 

Splněno 

 


