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Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00284 
Název nositele strategie: Místní akční skupina Podřipsko 
 

Číslo 
připomínky 

Subjekt / osoba Kapitola / číslo 
strany 

Text připomínky Vypořádání připomínky 

1 Václav Fousek (Obec 
Horní Beřkovice) 

2.2 
Obyvatelstvo a 
osídlení  

Doplnit obec Horní Beřkovice mezi obce s plochami pro 
výstavbu rodinných domů 

Vyhovuje se. 

2 Václav Fousek (Obec 
Horní Beřkovice) 

2.3.1 
Zásobování 
vodou a 
kanalizace 

Oprava chyby – Obec Horní Beřkovice neplánuje 
rekonstrukci kanalizace, nýbrž ČOV 

Vyhovuje se. 

3 Vladimír Skořepa  Doplnit číslování prioritních os Vyhovuje se. 

4 Šárka Hartychová Opatření č. 
1.2.4: Zlepšení 
monitoringu 
kvality ovzduší 

Doplnit sledování kvality/znečištění ovzduší (prachové 
částice, NOx, …) 

Vyhovuje se. 

5 Šárka Hartychová  Zapojení Komise pro životní prostředí MěÚ Roudnice n.L. 
do pracovní skupiny ŽP 

Komise informována o 
možnosti zapojení se do 
projektu. 

6 Šárka Hartychová Specifický cíl č. 
5.5: Zlepšení 
marketingu 
regionu 
zvýšením 
informovanosti 
turistů a 
návštěvníků 

Dotaz na možnost zahrnutí mapování např. sakrálních 
staveb, památných stromů apod. do specifického cíle 5.4.5 
Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního 
systému (viz návrh projektu pro Svazek obcí Podřipsko) 

Sakrální stavby a památné 
stromy jsou mapovány v 
rámci projektu Polabskými 
stezkami za vínem a 
poznáním. Strategie potřebu 
dalšího mapování sakrálních 
staveb, památných stromů 
atd. nepředpokládá. Využití 
GIS v rámci jednotného 
informačního systému 
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přichází v úvahu – bude 
doplněno. 

7 Tomáš Buřt Viz vypořádání 
připomínky 

Dovoluji si Vás jako pracovník stavebního odboru biskupství 
litoměřického požádat o to, aby při tvorbě plánu na 
následující období bylo vzpomenuto rovněž na obnovu 
památek – v našem případě sakrálních. 

Obnova památek je ve 
strategii řešena v prioritní 
ose 3 Rozvoj území 
(konkrétně opatření č. 4.2.2: 
Obnova kulturního dědictví 
venkova a jeho následné 
využití a opatření č. 4.3.2: 
Obnova kulturního dědictví 
měst Podřipska a jeho 
následné využití) a zároveň v 
prioritní ose 5 Podnikání a 
cestovní ruch (konkrétně 
opatření č. 5.3.3: 
Rekonstrukce a revitalizace 
kulturních památek alespoň 
regionálního významu se 
záměrem využití pro 
cestovní ruch včetně 
návazné infrastruktury 
(např. muzea, informační 
centra, ubytování). 

 


