
Připomínkový list 
 

1 

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00239 
Název nositele strategie: MAS Šluknovsko 
 

Číslo 
připomínky 

Subjekt / osoba Kapitola / 
číslo strany 

Text připomínky Vypořádání připomínky 

1 Karel Kopecký, starosta 
Obce Horní Podluží 

2.2.4. 
Mobilita v 
regionu, s. 
47 

Strategie je dobře zpracovaná, možná ale až příliš obsáhlá. 
Chybí mi tam dle mého názoru nejdůležitější věc a tou je 
vybudování nějaké rychlostní komunikace. Rozvíjení osobní i 
nákladní automobilové dopravy je dnes důležitý prvek. Tam 
kde se rozvíjí silniční síť, tam se sám od sebe rozvíjí i daný 
region a nepotřebuje k tomu žádný zásadní zásah, či 
podporu státu. Pokud se od nás budou lidé všude dlouho 
kodrcat po našich silnicích, tak náš region bude pomalu a 
postupně skomírat. Kosmetické úpravy stávajících 
komunikací nic nevyřeší. Lidé se dnes musí dostat všude co 
nejrychleji a firmy potřebují dostat na trhy co nejrychlejší a 
nejkratší cestou své zboží. Je to nejdůležitější úkol pro naši 
oblast. Pokud by se to podařilo zrealizovat, tak by to 
pomohlo odstranit mnoho dalších slabých stránek 
Šluknovska. 

Vzato na vědomí 

2 Mgr. Klára Mágrová, 
koordinátorka projektů, 
ŘKF Rumburk, Loreta 
Rumburk 

2.2.7. 
Cestovní 
ruch a volný 
čas, s. 88 

1) Kapitola 2.2.7. Cestovní ruch a volný čas /.../ je tu 

velké množství sakrálních památek z baroka (drobné 

vyškrtnout, jsou spíše z 19. stol.), jako př. uvést kostely, 

křížové cesty, poutní kaple. Drobné se dají zmínit jako 

zvláštní bod, je jich na Šluknovsku velké 

množství, včetně unikátních kovaných křížů 

2) nesedí číslování obrázků a textu a vlastních čísel 

obrázků 

Připomínky zapracovány dle 
návrhu 
 
 
 
 
 
 
Opraveno číslování 

3 Ing. Aleš Kubica, 2.4.1. SWOT Na str. 106 je 2x stejná položka. Slabé stránky: parkovací 1 položka smazána 
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Ubytování a sportovní 
půjčovna Cottage v 
Českém Švýcarsku 
 

analýza 
celková, s. 
106 

místa v NPČS. 
 
K parkovacím místům bych doplnil Příležitost: možnost 
instalace parkovacích automatů (vzor DE, finance pro obce). 
 
Chybí mi více bodů k obnovitelným zdrojům. Například 
příležitost pro obce, NGO být alespoň částečně soběstační, 
když budou mít panely, mini větrníky na střechách. 
 
U cestovního ruchu mi chybí příležitost pro drobné 
živnostníky nabízet drobné služby, Př. Malé priváty (né jen 
podpora ubytovacích zařízení o 3 a více pokojích), Malé 
dopravce, Malé muzea, Malé kavárny, Malé  .... 
 
Pozitivně hodnotím pasáž vzniklou z podnikatelských 
kaváren a dávám jí za pravdu. 

 
 
Doplněno dle návrhu do dílčí 
SWOT analýzy 
 
 
Doplněno dle návrhu do dílčí 
SWOT analýzy 
 
Doplněno dle návrhu do dílčí 
SWOT analýzy 
 
 
 
 

4 Ing. Martin Suchý, Státní 
pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro 
Ústecký kraj 
vedoucí Pobočky Děčín 

2.2.6. 
Krajina a 
životní 
prostředí, 
zemědělství, 
s. 63 

S ohledem na připravovanou strategii MAS Šluknovska pro 
2014-2020 Vám nabízíme informace o komplexních 
pozemkových úpravách, které jsou klíčovým nástrojem k 
rozvoji venkova, podkladem pro rozvojové programy území 
a probíhají v rámci celých katastrálních území. 

Zapracována nová 
subkapitola o pozemkových 
úpravách na s. 88 

5 Hana Volfová, ředitelka, 
Kostka Krásná Lípa, p. o. 

2.2.3. Služby 
a péče o 
občany, s. 
31 

1. Termín nepřizpůsobivý/í není vhodné používat v 
korektních materiálech, ten se používá zejména v bulvárním 
tisku. Buď se jedná o lidi sociálně slabé, žijící ve 
znevýhodňujícím prostředí, nebo jsou to zloději, nebo 
Romové. Není také koho tímto popisným názvem myslíme – 
jestli je to chudá romská rodina, nebo lidi co 
něco ukradli, nebo Romové obecně včetně těch co studují 
nebo pracují …… Většinou s tím myslí cikáni, aby 
se to nemuselo říct a nebylo to považováno za formu 

Terminologie opravena dle 
návrhu 
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rasismu. Uvedením ve strategiích a dalších 
dokumentech se tento nepřesný a zavádějící termín uvádí v 
další život. Zároveň pak v budoucích projektech 
na řešení této sociální problematiky, těžko budete popisovat 
a kvantifikovat cílovou skupinu. Doporučuji 
zaměnit za jiný – sociální vyloučení nebo ohrožení 

sociálním vyloučením se nabízí. 
2. Str. 113 Nabízíme důstojnou práci pro každého – není 
SMART cíl, není realistický… doporučuji zaměnit za 
Větší nabídka práce nebo Větší nabídka práce pro 
nízkokvalifikované osoby, opakuje se v 2.5. upravit na 

zvýšit dostupnost služeb 
3. Str. 114 Spec.cíl 2.2. Kvalitní zdravotní a sociální péče je 
základní lidská potřeba … doplnit Kvalitní zdravotní a 
sociální péče a prevence je základní lidská potřeba 
4. Str. 114 Spec. Cíl 2.3. Dle potřeb měst a obcí zajištěné 
zdravé a cenově dostupné bydlení pro občany v 
bytové nouzi, včetně sociálních a startovacích bytů, 
provázané se službami a pracovním uplatněním. 
5. - omezí spekulace, stejně tak na str. 122 u cíle 2.3. 
6. Str.121 Specifický cíl 1.1. – Nabízíme důstojnou práci pro 
každého o Opatření: veřejně prospěšné práce, 
vytváření podmínek pro investice v regionu, naplnění 
podnikatelských zón, sociální podnikání, prostupné 
zaměstnávání… doplnit zvyšování kompetencí a 

kvalifikace znevýhodněných skupin (uchazeči, ženy 
po MD, 
absolventi apod.) 
7. Str. 121 Specifický cíl 1.2. – Podporujeme místní podnikání 
o Opatření: modernizace výrobních kapacit, 
asistence podnikatelům s dotačními programy, rekonstrukce 
prostor pro podnikání, drobné investice pro 

 
 
 
 
 
 
 
Opraveno dle návrhu 
 
 
 
 
Opraveno dle návrhu 
 
 
Opraveno dle návrhu 
 
 
 
Opraveno dle návrhu 
Opraveno dle návrhu 
 
 
 
 
 
 
 
Opraveno dle návrhu 
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lepší ŽP, komunitní a družstevní podnikání, podpora obnovy 
tradičních řemesel odvětví výroby …doplnit 
podpora při zahájení drobného podnikání 
(vybavení, vzdělávání, poradenství, 
administrativa…) 

8. Str. 122 � Specifický cíl 2.1. – Chceme tu žít bezpečně o 
Opatření: prevence vandalismu, protidrogová 
prevence, kamerové systémy, asistenti prevence kriminality, 
preventivní aktivity pro děti a mládež … doplnit 
community policing 

9. Str. 122 Specifický cíl 2.2. – doplnit nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež, odborné sociální 
poradenství 
10. Str. 123 cíl 3.2. - doplnit podpora dostupnosti 

dopravy pro turisty okolo NPČS a jeho okolí 

 
 
 
 
 
Opraveno dle návrhu 
 
 
 
 
Opraveno dle návrhu 
 
 
Opraveno dle návrhu 

 


