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Registrační číslo projektu: CZ.108/3.2.00/14.00246 
Název nositele strategie: Hradecký venkov o.p.s. 
 

Číslo připomínky Subjekt / osoba Kapitola / 
číslo strany 

Text připomínky Vypořádání připomínky 

1 
 

Iveta Kašparová 
místostarosta obce 
Kratonohy 

5 správný název je Zemědělská společnost a.s. Kratonohy Zapracováno. Název 
opraven. 

2 Iveta Kašparová 
místostarosta obce 
Kratonohy 

41 nově je v Kratonohách vyhlášen za památný strom jilm 
horský 

Zapracováno. Doplněno do 
textu. 

3 Iveta Kašparová 
místostarosta obce 
Kratonohy 

45 ZD Bystřice Kratonohy už neexistuje a žádné lidi 
nezaměstnává,  
čili nepatří tam 

Zapracováno. Text vymazán. 

4 Iveta Kašparová 
místostarosta obce 
Kratonohy 

49 v současné době probíhá změna ÚPO, dobíhají poslední lhůty  
(datum můžu dodat) 

Zapracováno. Doplněna 
poznámka v tabulce. 

5 Iveta Kašparová 
místostarosta obce 
Kratonohy 

50 zámek - nyní v rekonstrukci pro "Domov pro seniory se 
zvláštním režimem",  
doplnit - písník - rybářství a rekreace, 
doplnit - budova bývalých jatek - zázemí pro sběrné  
místo a pro sportovní aktivity 

Zapracováno. Doplněno do 
tabulky. 

6 Mgr. Ladislava Malinová, 
starostka obce Černožice  
 

11 pravopisná chyba –… se realizovaly i projekty (shoda 
 projekty rod mužský neživotný) y u realizovaly… 

Zapracováno. Opraveno. 

7 Mgr. Ladislava Malinová, 
starostka obce Černožice  
 

28 ZŠ Černožice má 4 třídy  (spojená 3.+4.), 1., 2., 5. samostatné Zapracováno. Opraveno. 

8 Mgr. Ladislava Malinová, 
starostka obce Černožice  

29 Černožice – je zde pouze 1 praktický lékař  pro  dospělé Zapracováno. Opraveno 
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9 Mgr. Ladislava Malinová, 
starostka obce Černožice  
 

48 Územní plán Černožic byl schválen 22. 9. 2014, vejde 
v platnost  vyhláškou 10.10.2014 

Zapracováno. Doplněno. 

10 Mgr. Ladislava Malinová, 
starostka obce Černožice  
 

 Poznámka k turistickým cílům – spíše jen pro budoucnost: 
společnost ZIKO Fish., s.r.o. provozuje  
Rybník Velký Přelov ( Černožice), je  zde postavený kemp a 
provozují komerční sportovní rybolov  
(chytni trofejní rybu, vyfoť a pusť zpátky). Koupili ještě 
nějaké pozemky kolem rybníka a chtějí  
rozšiřovat nabídku atrakcí. Mají webové stránky – 
 www.soukromyrevir-velkyprelov.cz.  
Možná  by to byl do budoucna další turistický potenciál 
regionu. 
 

Zapracováno. Doplněno do 
tabulky na straně 50 
(rozvojový potenciál). 

     

     

     

 

http://www.soukromyrevir-velkyprelov.cz/

