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Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00268 
Název nositele strategie: MAS Podještědí 
 

Číslo 
připomínky 

Subjekt / osoba Kapitola / 
číslo strany 

Text připomínky Vypořádání připomínky 

1. Obec Chotyně str. 21 IČ obce je správně 00672033 (ne 00672003) opraveno v textu 

2. Obec Chotyně str. 81 kapacita MŠ je nově 48 opraveno v textu 

3. Obec Chotyně str. 110 upřesnit – velkostatek není č.p. 12 Chotyně, ale č.p. 29 
Chotyně – Grabštejn, také objekt č.p. 32 je Chotyně - 
Grabštejn 

opraveno v textu 

4. Město Chrastava str. 21 špatně uvedená adresa opraveno v textu 

5. Město Chrastava str. 22 špatně uvedený počet částí obce opraveno v textu 

6. Město Chrastava str. 26 špatně uvedený počet částí obce opraveno v textu 

7. Město Chrastava str. 32 špatně uvedená vybavenost obce základní technickou 
infrastrukturou 

opraveno v textu 

8. Město Chrastava str. 33 upraven skutečný stav kanalizace a vodovodu opraveno v textu 

9. Město Chrastava str. 37 upraven skutečný stav dopravního vybavení  opraveno v textu 

10. Město Chrastava str. 59 upraven seznam starých ekologických zátěží opraveno v textu 

11. Město Chrastava str. 70 špatný název muzea opraveno v textu 

12. Město Chrastava str. 80 upraveny názvy mateřských škol ve městě opraveno v textu 

13. Město Chrastava str. 81 upraveny názvy základních škol ve městě opraveno v textu 

14. Město Chrastava str. 82 upraven název střední školy ve městě opraveno v textu 

15. Město Chrastava str. 90 nedokončený popis stezky opraveno v textu (Pašerácká 
cyklotrasa; historie kraje a 
života v něm, přírodní 
zajímavosti, občanské 
aktivity v regionu, problémy 
ochrany ŽP a krajiny) 

16. Město Chrastava str. 108 doplnění tabulky vybavenost obcí územním plánem doplněno v textu SCLLD 
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17. Mgr. Jan Sedlák, Hrádek 
nad Nisou 

str. 110 nahradit text „Chotyně, velkostatek č.p. 12“ za 
„Chotyně/Grabštejn – areál bývalého velkostatku“ 

opraveno v textu, také viz 
připomínka č. 3 

18. Mgr. Jan Sedlák, Hrádek 
nad Nisou 

str. 7 realizované projekty – Odchovna prasnic Brodský má špatný 
rok dokončení (2014 by se měl nahradit rokem 2008 nebo 
2009) 

v textu upraveno na rok 
2008 

20. Obec Bílý Kostel nad 
Nisou 

str. 68 tab. 36: solární panely 0x, vodní elektrárny 3x upraveno v textu 

21. Obec Bílý Kostel nad 
Nisou 

str. 70 - 71 tab. 38: kulturní akce: Slavnosti sněženek myslivecká zábava, 
dětský den, vánoční koncert, pravidelné poutě: 
Bílokostelecká pouť, sportovní: Bílokostelecký cup  - 
fotbalový turnaj 

upraveno v textu 

22. Obec Bílý Kostel nad 
Nisou 

str. 108 tab. 59 – územní plán, zpracovatel – ing. Arch. Štěpánek, rok 
zpracování nového 2014 

doplněno do textu 

23. Obec Bílý Kostel nad 
Nisou 

str. 69 knihovna ano, kulturní dům ne upraveno v textu 

24. Obec Bílý Kostel nad 
Nisou 

str. 85 vysvětlen důvod vysokého kolísání likvidity doplněno do textu 
(zapříčiněno výdaji 
s povodní) 

25. Obec Janův Důl str. 32 plyn není v textu opraveno 

26. Obec Janův Důl str. 37 chodníky nejsou v textu opraveno 

27. Obec Janův Důl str. 43 hospoda není opraveno v textu 

28. Obec Janův Důl str. 50 RD a BD  - nesoulad se skutečností opraveno v textu dle 
výsledků SLDB 2011 

29. Obec Janův Důl str. 109 územní plán schválen 06/2014 v textu opraveno 

30. Obec Janův Důl str. 119 program obnovy vesnice 2014 - 2020 doplněno do textu 

31. Dubáci (Český Dub) str. 89 návrh na doplnění dalších památek doplněno v textu: Český Dub 
– bývalý klášter, Letařovice – 
kostel sv. Jakuba, Trávníček – 
podstávkové domy (bývalý 
hostinec, mlýn, rychta) 
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32. Dubáci (Český Dub) strategické 
cíle 

doplnit SC Krajina podstávkových domů – jedinečné kulturní 
dědictví 
Specifické cíle a opatření: 

 Prezentace kulturního dědictví společné mezinárodní oblasti – Krajiny 

podstávkových domů 

o  Prezentace podstávkových domů jako specifického 

fenoménu území, mj. v souvislosti s cestovním 

ruchem   1.1.3, 2.2.3 

o Spolupráce s aktivními organizacemi z Německa a Polska i 

z jiných krajů ČR 

 Podpora kvality řemeslnické práce při rekonstrukcích tradiční 

venkovské architektury 

o Podpora programů vzdělávání, rekvalifikací a doplňování 

kvalifikací tradičních stavebních řemesel s ohledem na práci 

na památkově cenných (i nevyhlášených) objektech 

o Prezentace pozitivních příkladů rekonstrukcí 

o Spolupráce na certifikaci řemeslníků 

o Podpora vlastníků a investorů (správné postupy, databáze 

odborníků, finanční podpora) 

 

problematika podstávkových 
domů doplněna do opatření 
A.1.3: Zajištění 
infrastrukturního zázemí pro 
sportovní, kulturní a 
volnočasové aktivity, 
konkrétně do A.1.3.3: 
Obnova a rozvoj kulturní 
infrastruktury 

 

 


