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Registrační číslo projektu:CZ.1.08/3.2.00/14.00280 - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník 
Název nositele strategie: MAS Blaník, z. s. 
Verze strategie k datu 31. 3. 2015, II. kolo připomínkového řízení s datem odevzdání připomínek do 30. 4. 2015, zapracovány také připomínky dle 

hodnocení společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. ze dne 20. 5. 2015 (a návazné komunikace). Připomínky a jejich vypořádání projednal 

Výbor MAS Blaník dne 25. 5. 2015. Strategie byla návazně upravena dle připomínek a předložena Členské schůzi MAS Blanik, z. s. 9. 6. 2015 

Vypořádání ve formátu: Akceptováno, Akceptováno částečně, Neakceptováno, Vysvětleno 

Číslo 
připomínky 

Subjekt / osoba Kapitola / číslo 
strany 

Text připomínky Vypořádání připomínky 

1 Pavel Tulej  Popis fotografií ve vztahu k počtu a/nebo k 
zastoupení mužů a žen je nepřesný. Popis 
by se mohl v takto důležitém dokumentu 
sladit se skutečností a případně 
pojmenovat z leva doprava, aby se 
nezúčastnění lépe orientovali.  
 

 

Akceptováno. Bude upraveno. 

2 Pavel Tulej  Omlouvám se,   ale dokument o 194.  
stránkách vážně nemám čas podrobně 
pročítat. 
Uvítal bych od starostky zpracované 
podklady, které by souvisely primárně s 
naší 
obcí, případně vypíchnout konkrétní 
projekty, na kterých bychom společně 
participovali -  např. se sousedními obcemi 
apod.  
V obecné rovině si myslím, že pro většinu 
zastupitelů dotčených obcí bude také 
nereálné si předmětnou strategii podrobně 
prostudovat. 

Vysvětleno. Strategie MAS Blaník je vypracována dle 
Metodického pokynu. Její délka dle hodnocení 
společnosti Haskoning DHV Czech Republic je v pořádku, 
naopak je doporučeno některé části ještě doplnit. 
 
Není v možnostech starostů/starostek jednotlivých obcí 
vytahovat data pro své obce, neboť dokument není 
koncipován tak, aby to bylo možné. Nicméně je možné 
využít veškerá data pro strategie jednotlivých obcí 
z území. 

 Městys Louňovice p. Kap.3.2 str. 32 Nejnižší bod MAS i není u Ostrova Neakceptováno. Dle údajů na internetu je nejnižší bod u 
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3 
 

Bl. 
(R. Kučerová) 

řeky Blanice v obci Ostrov v nadmořské výšce 366 m n. 
m. Je třeba poskytnout údaj, který by svědčil o opaku. 

 
 
4 

Městys Louňovice p. 
Bl. 
(R. Kučerová) 

Kap. 3.7 str.48 Doplnit údaj .  
Směrem od Vlašimi je velmi špatném 
stavu silnice - jako přípoj k D1 

Akceptováno. Bude doplněno. 

5 Městys Louňovice p. 
Bl. 
(R. Kučerová) 

Kap.3.9.4  str.64 Doplnit: Řeku Želivku Akceptováno. Bude doplněno. 

 
6 
 

Městys Louňovice p. 
Bl. 
(R. Kučerová) 

3.9.5 str. 70 Opravit – na ÚAP – udělat všude čárku 
nad U ( územně analytické podklady) 

Akceptováno. Bude doplněno. 

7 Městys Louňovice p. 
Bl. 
(R. Kučerová) 

3.9.5. str.72 Doplnit :  křídlatka  - Louňovice pod 
Blaníkem ,lokalita  pod  areálem školy, 
Veliš – lokalita  u lesa Hřivy  u silnice 

Akceptováno. Bude doplněno. 

8 Městys Louňovice p. 
Bl. 
(R. Kučerová) 

3.14.2. str. 105 Doplnit : Louňovice p.Bl. vydávají  
vlastní zpravodaj 

Akceptováno. Bude doplněno. 

9 Městys Louňovice p. 
Bl. 
(R. Kučerová) 

Kap.. 3.17.1.1 
Str. 109 

Z textu  vyplývá,že je jedna rozhledna 
od 19.stol – doplnit: .od 19.stol byly 
postupně stavěny rozhledny, poslední 
rozhledna ve tvaru hustské hlásky byla 
postavena v roce 1941 

Akceptováno. Bude doplněno. 

10 Městys Louňovice p. 
Bl. 
(R. Kučerová) 

Kap. 3.17.1.2 
Str. 110 

Upravit text: aby vyplývalo, že kaple je 
zřícenina a je pod vrcholem 

Akceptováno. Bude upraveno. 

11 Městys Louňovice p. 
Bl. 
(R. Kučerová) 

Kap. 3.17.1.4. 
Str.112 

Ke klášteru v Louňovicích p.Bl : 
 poslední větu změnit : 
…klášterů, neboť se zněj zachovalo jen 
torzo  klášterní zdi ,  které je  chráněné 
jako kulturní památka. V expozici 
 muzea  v zámku nazvané „Nejstarší 

Akceptováno. Bude doplněno. 
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dějiny  Louňovic pod Blaníkem a okolí“ 
jsou umístěny  předměty   vztahující se 
ke klášteru ,které byly  vykopány v 60. 
letech min.století Dr. Radoměrským 

12 Městys Louňovice p. 
Bl. 
(R. Kučerová) 

Kap.3.17.1.4. 
Str.113 

Platí pouze poslední věta. 
Dopsat: Jedná se o původní  gotický 
farní kostel sv,Václava,který byl 
přestavěn  v 2.pol.… ( ostatní se 
vztahuje ke klášteru – tamní kostel byl 
zbořen a nic se z něho 
nezachovalo.Musí se rozlišit  farní 
kostel a  kostel v klášteřišti ten byl 
sv.Martina) 
Je to kulturní památka. 
Připomínám :  v cestovním ruchu by 
mohla být kapitola : kulturní památky 
v MAS - třeba hned pod kap. 3.17.1.7 
další památky 

Akceptováno. Bude opraveno. 

13 Městys Louňovice p. 
Bl. 
(R. Kučerová) 

Kap. 3.17.1.7 
Str.115 

Dopsat: kulturní památky v Louňovicích 
p. Bl. 
- torzo klášterní zdi  
- čp. 1 zámek a zámecký areál 
-výklenková kaple  se sochou sv. 
Prokopa 
- pivovar 
- atd…, seznam zašlu 

Akceptováno částečně. Bude doplněno tozro klášterní 
zdi, výklenková kaple se sochou sv. Prokopa a pivovar. 
Zámek je uveden již v kapitole 3. 17. 1. 3. Romantické 
zámky a parky. 

14 Městys Louňovice p. 
Bl. 
(R. Kučerová) 

Kap. 3.17.2. 
str. 119 
 
 
 

Muzeum Louňovice pod Blaníkem 
Napsat: Expozice Národního muzea 
v Praze zde představuje  
……nálezy,pocházející z doby 
premonstrátského kláštera, 

Akceptováno: Informace z kap. 3. 17.2 a 3. 17. 3 bude 
doplněna. 
 
Vysvětleno: V kapitole 3. 17. 4 jsou uvedeny památky se 
sociálním a ekonomickým významem, tzn. nemusí zde 
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kap. 3.17.3 
str. 119 
 
 
 
kap. 3.17.4  
str. 119 

 
Vynechat poslední větu. Nebo doplnit a 
napsat:  naučná stezka vede od 
parkoviště u Louňovic p.Bl. přes V. 
Blaník  k rozhledně až po parkoviště u 
Kondrace. 
 
Nejsou zde veškeré památky – 
nepochopila jsem význam a zda něco 
od nás nechybí 

být uvedeny všechny památky z území MAS Blaník. 

15 Městys Louňovice p. 
Bl. 
(R. Kučerová) 

Kap. 3.17.14 
Str. 128 

Hned pod označenou kapitolu dopsat: 
Návštěvníci jsou informováni na 
web.stránkách obcí v regionu MAS 
Blaník.z.s  a  částečně na   nástěnkách  
a poutačích umístěných v obcích. 
 Dále --  opravit web stránky INFA 
Louňovice p. Bl. 
www: lounovicepodblanikem.cz 

Akceptováno. Text bude upraven a webové stránky 
budou opraveny. 

16 Městys Louňovice p. 
Bl. 
(R. Kučerová) 

str. 143 KPÚ - nyní značeno  KoPÚ Světlá p. Bl. a 
KoPÚ Býkovice u L. jsou již ukončeny. 

Akceptováno. Bude upraveno. 

17 Hodnoceni Strategie 
MAS Blaník - 
HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o. ze 
dne 20. 5. 2015 

 Doporučení: Doplňte zkušenosti MAS 
s realizací projektů spolufinancovaných 
z operačních programů (např. do 
kapitoly 1.2.). 

Vysvětleno, doplněno. MAS Blaník je nově vzniklou 
MAS, tudíž nemá z programového období 2007-2013 
zkušenosti. Nelze je tedy do Strategie napsat. Doplněna 
byla pouze informace o dotaci OPTP na vznik strategie. 

18 Hodnoceni Strategie 
MAS Blaník - 
HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o. ze 

 Analytická část - Podchyceny vývojové 
trendy  - Doporučení: Tam, kde je to 
možné, doplňte data za více časových 
období, vč. nejaktuálnějších dat a 

Akceptováno. Kde bude možné, bude doplněno. 
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dne 20. 5. 2015 vysledujte a komentujte vývojové 
trendy.  

Prosím doplňte u některých tabulek a 
grafů, k jakému datu (alespoň roku) se 
vztahují uvedená data. 

19 Hodnoceni Strategie 
MAS Blaník - 
HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o. ze 
dne 20. 5. 2015 

 Aktuálnost použitých dat - Doporučení: 
Tam, kde je to možné, doplňte data o 
nově dostupná k roku 2013, příp. 2014, 
do textu doplňte příslušný komentář 
k novým datům a trendům. 

Akceptováno částečně.  Pokud budou dostupná data za 
rok 2013, lze je do Strategie ještě doplnit. Data za rok 
2014 však nejsou často ještě dostupná. Dále – texty 
vznikaly v době, kdy data za rok 2013 nebyla dostupná; 
navíc – nedošlo v těchto oblastech k zásadnímu zvratu – 
skokovému nárůstu / poklesu hodnot.  

20 Hodnoceni Strategie 
MAS Blaník - 
HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o. ze 
dne 20. 5. 2015 

 Strategická část - Celkové hodnocení 
návrhové části - Doporučení: Z SCLLD 
musí být zřejmé, která opatření budou 
financována skrze MAS z ESI fondů a 
ostatní. Prosím specifikujte (např. 
pomocí značení/číslování). 

Akceptováno: Je doplněno ve strategické části ve 
sloupci zcela vpravo. 

21 Hodnoceni Strategie 
MAS Blaník - 
HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o. ze 
dne 20. 5. 2015 

 Strategická část - Opatření s nízkou 
mírou argumentace Doporučení: 
Z textu Analytické části (vč. Analýzy 
problémů a potřeb a SWOT analýzy) 
musí být zřejmé, jaký problém je třeba 
řešit, respektive jakou silnou stránku 
má opatření za účelem rozvoje území 
podpořit. U jednotlivých opatření jsou 
uvedena odůvodnění, nicméně i tato 
musí mít jednoznačný základ 
v předcházejícím analytickém textu.  

Mějte prosím na paměti potřebu jasné 
provázanosti:  

Analytická část → Analýza problémů a 

Akceptováno, budu doplněno: 
A.1.6 Regionální a meziregionální doprava 
B.1.4 Podpora mediální výchovy včetně technického 
vybavení 
B.1.5 Podpora moderních technologií s využitím ICT ve 
výuce a jejich udržitelnost 
B.2.4 Podpora učebních pomůcek, příruček a materiálů 
F.1.3 Údržba cest, okrajů polí (př. Při lesu) a údržba 
neobdělávaných a neobdělávatelných částí pozemků vč. 
Vybavení na údržbu těchto prvků 
F.3.2 Voda: zdroje vody v krajině 
 
Vysvětleno: Analytická část → Analýza problémů a 
potřeb a SWOT analýza → Strategická část. Řada bodů 
SWOT a opatření strategické části vychází z jednání 
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potřeb a SWOT analýza → Strategická 
část. 
A.1.6 Regionální a meziregionální 
doprava 
B.1.4 Podpora mediální výchovy včetně 
technického vybavení 
B.1.5 Podpora moderních technologií s 
využitím ICT ve výuce a jejich 
udržitelnost 
B.2.4 Podpora učebních pomůcek, 
příruček a materiálů 
F.1.3 Údržba cest, okrajů polí (př. Při 
lesu) a údržba neobdělávaných a 
neobdělávatelných částí pozemků vč. 
Vybavení na údržbu těchto prvků 
F.3.2 Voda: zdroje vody v krajině 

s cílovou skupinou a opatření jsou podložena zápisy 
z komunitních plánování. 

22 Hodnoceni Strategie 
MAS Blaník - 
HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o. ze 
dne 20. 5. 2015 

 Správnost formálního zpracování: 

Pozn.: S výjimkou kvadrantu 
PŘÍLEŽITOSTI 

Akceptováno – bude upraveno. 

23 Hodnoceni Strategie 
MAS Blaník - 
HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o. ze 
dne 20. 5. 2015 

 Strategická část - Cílové hodnoty 
indikátorů - Doporučení: Prosím 
stanovte cílové hodnoty s ohledem na 
očekávanou finanční alokaci a zejména 
možnosti a potřeby území. Mějte také 
na paměti nutnost monitorovat 
indikátory pro opatření 
spolufinancovaná z ESI fondů (tj. 
zpracovaná do Programových rámců).   

Akceptováno částečně: Bude doplněno odbornou 
firmou. Cílové hodnoty jsou předmětem práce na 
implementační části strategie. Tj. bude doplněno v další 
fázi pracování. 

24 Hodnoceni Strategie  Strategická část - Časový harmonogram Neakceptováno. Dle našeho názoru časový 
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MAS Blaník - 
HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o. ze 
dne 20. 5. 2015 

realizace SCLLD  Doporučení:  
Dopracovat v souladu 
s harmonogramem přípravy SCLLD, při 
zpracování důsledně postupovat dle 
Metodického pokynu pro využití 
integrovaných nástrojů v programovém 
období 2014-2020 a Manuálu tvorby 
Strategií. 

harmonogram spadá do implementační části strategie.  
– bude zpracováno v další fázi. 

25 Hodnoceni Strategie 
MAS Blaník - 
HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o. ze 
dne 20. 5. 2015 

 Strategická část - Finanční plán SCLLD - 
Doporučení:  Dopracovat v souladu 
s harmonogramem přípravy SCLLD, při 
zpracování důsledně postupovat dle 
Metodického pokynu pro využití 
integrovaných nástrojů v programovém 
období 2014-2020 a Manuálu tvorby 
Strategií 

Neakceptováno. Dle našeho názoru finanční plán  spadá 
do implementační části strategie. – bude zpracováno 
v další fázi. 

26 Hodnoceni Strategie 
MAS Blaník - 
HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o. ze 
dne 20. 5. 2015 

 Implementace - Proces implementace 
na úrovni MAS - Doporučení: Zpracovat 
kapitolu v souladu s doporučením 
Manuálu tvorby Strategie, kap. 4.6.1, 
str. 23.    

Neakceptováno. Implementační část Strategie v tuto 
chvíli neexistuje. Není vyjasněna její metodika – je 
stanoven pouze obsah. Bude zpracováno v další fázi 
přípravy strategie. 

27 Hodnoceni Strategie 
MAS Blaník - 
HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o. ze 
dne 20. 5. 2015 

 Implementace - Personální kapacity 
MAS  - Doporučení:  V rámci 
Implementační části nutno zpracovat 
precizní a ZCELA KONKRÉTNÍ 
STANOVENÍ FUNKCÍ A JEJICH ÚKOLŮ A 

POSTUPŮ PRO ADMINISTRACI 
PROJEKTŮ konečných příjemců (tj. 
realizátorů projektů, kteří budou 
realizovat projekty financované 
prostřednictvím SCLLD, resp. MAS).  

Neakceptováno. Implementační část Strategie v tuto 
chvíli neexistuje. Momentálně není možné přesně 
pospat personální kapacity pro budoucí její fungování, 
neboť není jasné financování provozních nákladů MAS a 
není hotova metodika této části ze strany řídících 
orgánů. Neproběhla avizovaná školení. MAS Blaník 
disponuje pro tuto část základními dokumenty, 
popisujícími role jednotlivých orgánů a jejich fungování 
(jednací řády). Vše dostupné na www.masblanik.cz 
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V Implementační části SCLLD musí být 
konkrétně popsáno:  

1. KDO BUDE PROVÁDĚT JAKÉ 
ČINNOSTI nutné pro 
zabezpečení bezproblémové 
realizace projektů podpořených 
v rámci SCLLD.  

2. ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI 
jednotlivých pracovníků a 
orgánů MAS.  

3. Kdo provádí KONTROLNÍ 
ČINNOST.  

Dále je třeba stanovit a popsat 
POSTUPY PRO ZAMEZENÍ STŘETU 
ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ A ČLENŮ 
ORGÁNŮ MAS. 

28 Hodnoceni Strategie 
MAS Blaník - 
HaskoningDHV Czech 
Republic, spol. s r.o. ze 
dne 20. 5. 2015 

 Implementace - Proces hodnocení / 
výběru projektů - Doporučení:  
Dopracovat v souladu 
s harmonogramem přípravy SCLLD, při 
zpracování důsledně postupovat dle 
Metodického pokynu pro využití 
integrovaných nástrojů v programovém 
období 2014-2020 a Manuálu tvorby 
Strategií (str. 16). 

Neakceptováno. Implementační část Strategie v tuto 
chvíli neexistuje. Viz výše. 

29 Mgr. R. Vondráková  Strategický cíl A 4 doplnit o realizace 
efektivního odpadového hospodářství 

Doplnit A-4-2 - Efektivní odpadové 
hospodářství a využívání zdrojů 

Snížení produkce komunálních odpadů 
a zvýšení jejich materiálového využití, 

Akceptováno. 
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Využívání obnovitelných zdrojů energie 
a podpora úspor energie ve vazbě na 
místní podmínky: meziobecní projekty 
spolupráce v oblasti odpadového 
hospodářství, projekty spolupráce 
v oblasti odpadového hospodářství 
s ostatními partnery, kompostrány, 
zpracování odpadu, atp. 

Zdůvodnění: Podloženo zejména 
dokumentem Meziobecní spolupráce. 

30 Mgr. R. Vondráková  Do cílů B-1-7 a B-2-3 doplnit - finanční 
podpora účasti všech žáků – dodotování 
sociálně slabých s cílem zajisti jejich 
účast na pořádaných akcích školy 

Akceptováno. 

31 Mgr. R. Vondráková  Do cíle B-2-11 doplnit - Zajištění 
podmínek pro děti se speciálními 
potřebami (hendikepované, nadané) 

Akceptováno. 

32 Mgr. R. Vondráková  Do cíle D-4-2 doplnit explicitně „sociální 
bydlení“ 

Akceptováno. 

33 Mgr. R. Vondráková  Do cíle D-8-1 doplnit „sociální 
podnikání“ - Vytváření pracovních míst 

(návyků) pro osoby se zdravotním 
postižením a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a osoby znevýhodněné na trhu 
práce, podpora opatření vedoucích ke 
slaďování pracovního a osobního 
(rodinného) života, sociální podnikání 

Akceptováno. 
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Vypořádáno ve Vlašimi dne 25. 5. 2015 

 

……………………………………………      ……………………………………………………….. 

Mgr. Renata Vondráková      Mgr. Zuzana Klímová Vaňková 

předsedkyně MAS Blaník, z. s.      osoba odpovědná za zpracování strategie z pověření Výboru 

místopředsedkyně MAS Blaník, z. s. 
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Příloha č. 1 

Kopie emailů a kopie připomínek obdržených formou emailu či jiným způsobem 

 

Předmět: FW: II. kolo připomínkového řízení - strategie MAS Blaník 

Od: "MAS Blanik" <info@masblanik.cz> 

Datum: 6 Květen 2015, 11:45 

Komu: jitka.fialova@masblanik.cz 

Priorita: Normální 

Vytvořit 

pravidlo: 
Automaticky | Od | Komu | Předmět 

Možnosti: Zobrazit celou hlavičku |  Zobrazit verzi pro tisk  | Uložit jako soubor  | Zobrazit detaily zprávy | Přidat adresu do adresáře | Zobrazit jako HTML  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

From: Pavel Tulej (Mgr.) [mailto:pavtul@seznam.cz]  

Sent: Friday, April 03, 2015 12:21 PM 

To: '"Růžena Kučerová ( Ing. )"'; 'Měřínská'; 'Kocián Vít'; 'Vávra Martin'; 'Malý 

Jiří'; '"Kolandová I."'; 'Bartoš Vít'; 'Fejtek Václav'; 'Kucerova R.'; 'Jelínek 

Josef'; 'Budil Václav'; 'Vrtiška Jan'; 'Bébrová Simona' 

http://webmail.karennet.cz/plugins/avelsieve/edit.php?addnew=1&type=1&cond%5b0%5d%5btype%5d=address&cond%5b0%5d%5baddress%5d=From&cond%5b0%5d%5bmatchtype%5d=contains&cond%5b0%5d%5baddressmatch%5d=info%40masblanik.cz&passed_id=629&mailbox=INBOX&passed_ent_id=0
http://webmail.karennet.cz/plugins/avelsieve/edit.php?addnew=1&type=1&cond%5b0%5d%5btype%5d=address&cond%5b0%5d%5baddress%5d=From&cond%5b0%5d%5bmatchtype%5d=contains&cond%5b0%5d%5baddressmatch%5d=info%40masblanik.cz&passed_id=629&mailbox=INBOX&passed_ent_id=0
http://webmail.karennet.cz/plugins/avelsieve/edit.php?addnew=1&type=1&cond%5b0%5d%5btype%5d=address&cond%5b0%5d%5baddress%5d=To&cond%5b0%5d%5bmatchtype%5d=contains&cond%5b0%5d%5baddressmatch%5d=jitka.fialova%40masblanik.cz&passed_id=629&mailbox=INBOX&passed_ent_id=0
http://webmail.karennet.cz/plugins/avelsieve/edit.php?addnew=1&type=1&cond%5b0%5d%5btype%5d=header&cond%5b0%5d%5bheader%5d=Subject&cond%5b0%5d%5bmatchtype%5d=contains&cond%5b0%5d%5bheadermatch%5d=FW%3A%20II.%20kolo%20p%C5%99ipom%C3%ADnkov%C3%A9ho%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20-%20strategie%20MAS%20Blan%C3%ADk&passed_id=629&mailbox=INBOX&passed_ent_id=0
http://webmail.karennet.cz/src/view_header.php?mailbox=INBOX&passed_id=629&passed_ent_id=0
javascript:printFormat();
http://webmail.karennet.cz/src/download.php?absolute_dl=true&passed_id=629&ent_id=1.1&mailbox=INBOX&sort=6&startMessage=1&show_more=0&passed_ent_id=0
javascript:MessageSource();
http://webmail.karennet.cz/plugins/add_address/add_addresses.php?mailbox=INBOX&passed_id=629&view_as_html=&startMessage=1&passed_ent_id=0&account=
http://webmail.karennet.cz/src/read_body.php?passed_id=629&startMessage=1&mailbox=INBOX&view_as_html=1
http://webmail.karennet.cz/src/compose.php?send_to=pavtul@seznam.cz
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Cc: info@masblanik.cz 

Subject: II. kolo připomínkového řízení - strategie MAS Blaník 

 

  

 

Dobrý den všem,  

 

omlouvám se,  ale dokument o 194.  stránkách vážně nemám čas podrobně pročítat L   

 

Uvítal bych od starostky zpracované podklady, které by souvisely primárně s naší 

obcí, případně vypíchnout konkrétní projekty na kterých bychom společně 

participovali -  např. se sousedními obcemi apod.  

 

  

 

V obecné rovině si myslím, že  pro většinu zastupitelů dotčených obcí  bude  také 

nereálné si předmětnou strategii  podrobně prostudovat. 

 

  

 

Jinak mám dvě připomínky k legendě u fotografií viz příloha. 

 

  

 

Popis fotografií ve vztahu k počtu a nebo k zastoupení mužů a žen je nepřesný.  

 

Popis by se mohl v takto důležitém dokumentu sladit se skutečností a případně 

pojmenovat z  

 

leva doprava aby se nezúčastnění lépe orientovali.  

 

  

 

  

 

Fajn den – Pavel Tulej  

 

  

http://webmail.karennet.cz/src/compose.php?send_to=info%40masblanik.cz
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PS: níže přikládám seznam zkratek pro lepší orientaci těm, kteří budou dokument 

studovat:  

 

  

 

Seznam použitých zkratek  

 

AK ČR – Asociace krajů ČR  

 

ASZ – Agentura pro sociální začleňování  

 

CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj  

 

CPKP – Centrum pro komunitní práci  

 

CSF – Community support framework – Rámec podpory Společenství  

 

DSO – dobrovolný svazek obcí  

 

EFRR – Evropský fond pro regionální rozvoj  

 

EIS – Energetický informační systém  

 

ENRF – Evropský námořní a rybářský fond  

 

ESF – Evropský sociální fond  

 

ESIF – Evropské strukturální a investiční fondy (také fondy ESI)  

 

EZFRV – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  

 

GIS – Geografický informační systém  

 

CHKO – Chráněná krajinná oblast  

 

IAPRÚ – Integrovaný akční plán rozvoje území  
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IS SEA – Informační systém SEA  

 

ITI – Integrované teritoriální investice  

 

MA21 – Místní Agenda 21  

 

MAS – Místní akční skupina  

 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj  

 

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu  

 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí  

 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

 

MZe – Ministerstvo zemědělství 9  

 

  

 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí  

 

MS2014+ – Monitorovací systém realizace programů ESIF v plánovacím období 2014–2020  

 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí  

 

NČI – Národní číselník indikátorů  

 

NOK – Národní orgán pro koordinaci  

 

NS MAS ČR – Národní síť Místních akčních skupin ČR  

 

OP – Operační program  

 

ORP – Obec s rozšířenou působností  

 

PR – Programový rámec  
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NP – Národní park  

 

SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  

 

SPL – Strategický plán LEADERSRR – Strategie regionálního rozvoje 2014–2020  

 

SSR – Společný strategický rámec  

 

SEA – proces posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí  

 

SMART – souhrn metodických pravidel, která pomáhají efektivně definovat rámec či cíl 

strategického plánování nebo obecně jakéhokoliv projektu.  

 

SMO ČR – Svaz měst a obcí ČR  

 

SMS ČR – Sdružení místních samospráv ČR  

 

ÚPD – Územně plánovací dokumentace  

 

VCHÚ – Velkoplošné chráněné území  

 

VÚC – Vyšší územně-správní celky  

 

  

 

Zkratky užívané na mezinárodní úrovni  

 

CLLD Komunitně vedený místní rozvoj  

 

CPR Společná ustanovení nařízení  

 

CSF SSR Společný strategický rámec  

 

DG AGRI Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova  

 

DG EMPL Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění  

 

DG MARE Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov  
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DG REGIO Generální ředitelství pro regionální politiku a Urban  

 

EC EK Evropská komise  

 

EAFRD EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  

 

EFF ERF Evropský rybářský fond  

 

EMFF ENRF Evropský námořní a rybářský fond  

 

ELARD Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova  

 

(European LEADER Association for Rural Development)  

 

ENRD ESRV Evropská síť pro rozvoj venkova  

 

ERDF EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj  

 

ESF ESF Evropský sociální fond  

 

ESI Funds ESIF Evropské strukturální a investiční fondy (EAFRD, EMFF, ERDF, ESF a 

Fond soudržnosti)  

 

ETC EÚS Evropská územní spolupráce  

 

FARNET Evropská síť rybolovných oblastí  

 

FLAG RMAS Rybolovná Místní akční skupina  

 

IB ZS Zprostředkující subjekt  

 

ITI Integrované územní investice  

 

LAG MAS Místní akční skupina 10  
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LDS MRS Místní rozvojové strategie  

 

LEADER Liaisons entre Actions de Développement de l'Economie Rurale  

 

Propojování aktivit hospodářského rozvoje venkova  

 

MA ŘO Řídící orgán  

 

MS ČS Členské státy  

 

NRN Národní síť pro rozvoj venkova (National Rural Network)  

 

PA DoP Dohoda o partnerství 

 

  

 

  

 

  

 

Předmět:           připomínky ke strategii  

 
Od: "Růžena Kučerová ( Ing. )" <starostka@lounovicepodblanikem.cz> 

Datum: 29 Duben 2015, 16:35 

Komu: Jitka Fialová MAS Blaník <jitka.fialova@masblanik.cz> 

Priorita: Normální 

 

Zdravím a posílám připomínky. 

  R.Kučerová 
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Připomínkový formulář 1.docx 137 kB 
  

stáhnout  

Připomínkový formulář2.docx 137 kB 
  

stáhnout 

 

 

 

 

 

 

Předmět: připomínky 

Od: "Růžena Kučerová ( Ing. )" <starostka@lounovicepodblanikem.cz> 

Datum: 30 Duben 2015, 13:21 

Komu: Jitka Fialová MAS Blaník <jitka.fialova@masblanik.cz> 

Priorita: Normální 

 

Zdravím a posílám další připomínky. 

 

Dále mám připomínku str. 143 -KPÚ - nyní značeno  KoPÚ Světlá p.Bl. a   

KoPÚ Býkovice  u L. jsou již ukončeny. 

R.Kučerová 

 

Připomínkový 

formulář3.docx 

139 kB 
  

stáhnout  

http://webmail.karennet.cz/src/download.php?startMessage=1&passed_id=602&mailbox=INBOX&ent_id=2&passed_ent_id=0
http://webmail.karennet.cz/src/download.php?absolute_dl=true&passed_id=602&mailbox=INBOX&ent_id=2
http://webmail.karennet.cz/src/download.php?startMessage=1&passed_id=602&mailbox=INBOX&ent_id=3&passed_ent_id=0
http://webmail.karennet.cz/src/download.php?absolute_dl=true&passed_id=602&mailbox=INBOX&ent_id=3
http://webmail.karennet.cz/src/download.php?startMessage=1&passed_id=612&mailbox=INBOX&ent_id=2&passed_ent_id=0
http://webmail.karennet.cz/src/download.php?startMessage=1&passed_id=612&mailbox=INBOX&ent_id=2&passed_ent_id=0
http://webmail.karennet.cz/src/download.php?absolute_dl=true&passed_id=612&mailbox=INBOX&ent_id=2
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Připomínkový formulář4.doc 158 kB 
  

stáhnout 

Název MAS  Blaník     

Název dokumentu  Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje pro území MAS Blaník pro období 2014-2020(5) 

Verze (datum)    Březen 2015   

Základní charakteristika, členové MAS 

Datum (rok) založení 1.1.2014  

Zkušenosti s čerpáním (zdroj) Není specifikováno 

 

Doporučení: Doplňte zkušenosti MAS s realizací projektů spolufinancovaných 

z operačních programů (např. do kapitoly 1.2.). 

Participace 

Byla do přípravy SCLLD zapojena komunita  ANO 

Forma zpracování výstupů participace  Podrobně zpracováno v přílohách SCLLD  

Důkazy, že místní komunita byla zapojena do 

přípravy SCLLD  

ANO   

Hodnocení obsahu SCLLD 

Struktura v souladu s Manuálem tvorby SCLLD 

(dle str. 17, kap. 4.2 Závazné části SCLLD)  

1. Popis území a zdůvodnění jeho výběru: ANO  

2. Analytická část: ANO  

3. Strategická část: ANO  

http://webmail.karennet.cz/src/download.php?startMessage=1&passed_id=612&mailbox=INBOX&ent_id=3&passed_ent_id=0
http://webmail.karennet.cz/src/download.php?absolute_dl=true&passed_id=612&mailbox=INBOX&ent_id=3
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4. Implementační část: ANO 

5. Přílohy1: ČÁSTEČNĚ (byly předloženy mapy území a popis 

postupu zapojení komunity do vypracování strategie)  

Terminologie v souladu s Manuálem tvorby 

SCLLD 

ANO 

 

(pozn.: Pro specifické cíle je v SCLLD MAS Blaník používán výraz 

operační cíle. Specifickými cíli jsou pojmenovány cíle strategické.) 

Analytická část 

Podchyceny vývojové trendy JEN ČÁSTEČNĚ  

 

Doporučení: Tam, kde je to možné, doplňte data za více časových 

období, vč. nejaktuálnějších dat a vysledujte a komentujte vývojové 

trendy.  

 

Prosím doplňte u některých tabulek a grafů, k jakému datu (alespoň 

roku) se vztahují uvedená data.  

Aktuálnost použitých dat NĚKTERÁ DATA NEJSOU AKTUÁLNÍ  

 

(většina dat je uváděna k roku 2012) 

 

Doporučení: Tam, kde je to možné, doplňte data o nově dostupná 

k roku 2013, příp. 2014, do textu doplňte příslušný komentář k novým 

datům a trendům.  

                                                           
1
 dle Manuálu tvorby Strategie, str. 17, kap. 4.2 Závazné části SCLLD jde o: Časový harmonogram a finanční plán, Mapa území, Popis postupu zapojení komunity do 

vypracování strategie, Osvědčení o splnění standardů MAS, Analýza rizik (nejsou-li tyto dokumenty uvedeny v jiné části SCLLD).  
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Analýza problémů a potřeb 

Uvedena v samostatné kapitole   ANO  

Vychází z údajů v analytické části ANO  

Poskytuje argumentaci pro návrhovou část / Je 

provázána se strategickou částí  

ANO  

 

Poznámka k Analýze problémů a potřeb --- 

SWOT analýza (závěrečná)  

Vychází z údajů v analytické části  ANO  

Správnost formálního zpracování ANO  

 

Pozn.: S výjimkou kvadrantu PŘÍLEŽITOSTI.  

Strategická část 

Celkové hodnocení návrhové části - Priorita A: Rozvoj obcí: Ø 2,875 

- Priorita B: Výchova a vzdělávání: Ø 1,875 

- Priorita C: Kulturní, spolková a zájmová činnost: Ø 3 

- Priorita D: Sociální služby: Ø 2,6 

- Priorita E: Cestovní ruch: Ø 2,1 

- Priorita F: Potenciál krajiny: Ø 1,57 

 

Pozn.: Nejsou rozdělena opatření na ta, která budou zpracována do 

Programových rámců, tj. podpořena skrze MAS z ESI fondů.  

 

Doporučení: Z SCLLD musí být zřejmé, která opatření budou 

financována skrze MAS z ESI fondů a ostatní. Prosím specifikujte 
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(např. pomocí značení/číslování).  

Poznámka --- 

Opatření s nízkou mírou argumentace A.1.6 Regionální a meziregionální doprava 

B.1.4 Podpora mediální výchovy včetně technického vybavení 

B.1.5 Podpora moderních technologií s využitím ICT ve výuce a jejich 

udržitelnost 

B.2.4 Podpora učebních pomůcek, příruček a materiálů 

F.1.3 Údržba cest, okrajů polí (př. Při lesu) a údržba neobdělávaných a 

neobdělávatelných částí pozemků vč. Vybavení na údržbu těchto 

prvků 

F.3.2 Voda: zdroje vody v krajině 

 

 

Doporučení: Z textu Analytické části (vč. Analýzy problémů a potřeb a 

SWOT analýzy) musí být zřejmé, jaký problém je třeba řešit, respektive 

jakou silnou stránku má opatření za účelem rozvoje území podpořit. U 

jednotlivých opatření jsou uvedena odůvodnění, nicméně i tato musí 

mít jednoznačný základ v předcházejícím analytickém textu.  

Mějte prosím na paměti potřebu jasné provázanosti:  

Analytická část → Analýza problémů a potřeb a SWOT analýza → 

Strategická část. 

Indikátory na úrovni strategických cílů ANO   

Indikátory na úrovni specifických (operačních) 

cílů 

ANO  

  

Cílové hodnoty indikátorů  NE 
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Doporučení:  Prosím stanovte cílové hodnoty s ohledem na 

očekávanou finanční alokaci a zejména možnosti a potřeby území. 

Mějte také na paměti nutnost monitorovat indikátory pro opatření 

spolufinancovaná z ESI fondů (tj. zpracovaná do Programových 

rámců).   

Časový harmonogram realizace SCLLD   NEPŘEDLOŽEN  

 

Doporučení:  Dopracovat v souladu s harmonogramem přípravy 

SCLLD, při zpracování důsledně postupovat dle Metodického pokynu 

pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 

a Manuálu tvorby Strategií. 

Finanční plán SCLLD  NEPŘEDLOŽEN  

 

Doporučení:  Dopracovat v souladu s harmonogramem přípravy 

SCLLD, při zpracování důsledně postupovat dle Metodického pokynu 

pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 

a Manuálu tvorby Strategií.  

Celková provázanost dokumentu PRŮMĚRNÁ  

 

Pro SCLLD MAS Blaník je charakteristické:  

1. Informace v Analytické části jsou spíše statického charakteru, tj. 

zaměřují se zejména na popis současné situace bez výraznějšího 

akcentu minulého vývoje a trendů.  

2. Analytická část je velmi rozsáhlá, a i když trendy uvádí jen okrajově, 

podává velmi komplexní obraz o současném stavu území. Některá 

témata jsou zpracována s menší pozorností, což se následně projevuje 
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v hodnocení Strategické části, zejména F – Potenciál krajiny. 

3. Velmi silně akcentuje participaci aktérů rozvoje a jejich názorů.  

4. Závěrečná SWOT analýza by mohla být rozsáhlejší – postrádá právě 

závěry týkající se přírody, krajiny, zemědělství.  

5. Strategická část je rozsáhlá, avšak svou strukturou originální – 

usiluje o sdružování určitých témat. V textu hodnocené verze jsou 

ještě poznámky pro dokončení dokumentu, vč. scelení některých 

opatření.  

Implementace 

Proces implementace na úrovni MAS NE 

 

Doporučení: Zpracovat kapitolu v souladu s doporučením Manuálu 

tvorby Strategie, kap. 4.6.1, str. 23.    

Personální kapacity MAS  NE  

 

Doporučení:  V rámci Implementační části nutno zpracovat precizní a 

ZCELA KONKRÉTNÍ STANOVENÍ FUNKCÍ A JEJICH ÚKOLŮ A POSTUPŮ 

PRO ADMINISTRACI PROJEKTŮ konečných příjemců (tj. realizátorů 

projektů, kteří budou realizovat projekty financované prostřednictvím 

SCLLD, resp. MAS).  

V Implementační části SCLLD musí být konkrétně popsáno:  

4. KDO BUDE PROVÁDĚT JAKÉ ČINNOSTI nutné pro zabezpečení 

bezproblémové realizace projektů podpořených v rámci 

SCLLD.  

5. ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI jednotlivých pracovníků a 
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orgánů MAS.  

6. Kdo provádí KONTROLNÍ ČINNOST.  

Dále je třeba stanovit a popsat POSTUPY PRO ZAMEZENÍ STŘETU 

ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ A ČLENŮ ORGÁNŮ MAS.  

Proces hodnocení / výběru projektů  NENÍ STANOVEN  

 

Doporučení:  Dopracovat v souladu s harmonogramem přípravy 

SCLLD, při zpracování důsledně postupovat dle Metodického pokynu 

pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 

a Manuálu tvorby Strategií (str. 16).  

 

- Jaká je metodika pro kontrolu strategií? (podle čeho jsou hodnoceny?) 

Klíčovým faktorem je vnitřní propojenost jednotlivých částí SCLLD od Analytické části po část Strategickou. Tj. hodnotí se, zda uvedený návrh 

opatření a aktivit vychází ze skutečností napsaných v Analytické části.  

 

- Jaká je škála hodnocení? – tedy viz dostavec: „Celkové hodnocení návrhové části“ - co znamenají čísla u jednotlivých priorit? (pokud známky, 

proč je u krajiny nejlepší hodnocení, když je jinak hodnocen nejhůře?); jaká je škála, metodika výpočtu? 

Čísla mají vypovídací hodnotu zejména pro zadavatele. Bodová škála není jako ve škole, nýbrž obráceně. Body vyjadřují míru argumentace 

Strategické části v části Analytické. Bodování 1 a 2 vyjadřuje, že dané opatření, příp. aktivita vychází z informací uvedených v textu Analytické 

části. Bodování 3 - 4 je uděleno v případě, že opatření má zjevnou návaznost na hodnocení uvedené v SWOT analýze.  

 

- jaká jsou očekávání od strategií – účel komunitně vedené strategie: popis území, zapojení komunity… zejména požadavek na vývojové trendy 

toto přesahuje… 

Strategie mají poskytovat věrný obraz o daném území a dokumentovat jeho potřeby a problémy. Vývojové trendy jsou součástí popisu tohoto 

území zejména tam, kde je možná existence změn v čase (tj. počet obyvatel, dopravní zatížení, nezaměstnanost/zaměstnanost, počty 
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podnikatelů atd.). Není samozřejmě nutné sledovat veškeré změny v území, ale určitě je vhodné dokumentovat ty nejdůležitější a takové, které 

více korespondují s opatřeními ve Strategické části.  

 

- jaké je doporučení k uvedení vývojových trendů (s ohledem na kapacity 

MAS, specifika vzniku strategií ...) - co je tedy nejvíce nutné doplnit - konkrétně? např. stačí několik grafů – vývoj základních ukazatelů jako 

počtu obyvatel, nezaměstnanost apod? (tedy dat dostupných z ČSÚ)? 

Viz také výše u předchozí otázky – stačí základní ukazatele, případně oblasti, kde Vy sami tušíte nějaké trendy. Samozřejmě možnosti jsou dány 

dostupností dat. Není žádoucí zvyšovat vaše náklady za účelem získání dodatečných dat. Vaše znalosti o řešené území jsou nezpochybnitelné, 

z hlediska SCLLD je ale důležité „dát je na papír“.  

 

- Jaké je konkrétní doporučení ke kvadrantu "příležitosti" ve swot? 

Příležitosti = vnější kladné charakteristiky, které Vy z pozice MAS neovlivníte, ale můžete je využít ke svému prospěchu – příkladem budiž třeba 

dotace a různé tituly podpory (MAS na operační programy nemá vliv, ale může je přece účelně využít).  

 

 

- opatření s nízkou mírou argumentace - jak zakotvit v analytické části? 

(zejména B 1.4, B 1.5, B 2.4 a F 1.3) 

Obecně lze říci, že z každého opatření je nutno jednoznačně poznat jaký problém (slabou stránku) má řešit, případně jakou silnou stránku 

rozvíjet. Pokud jsou tedy v MAS Blaník potřebné investice do rozvoje infrastruktury ve školách, je nutné, aby se v Analytické části objevily 

informace týkající se současné kvality takového zařízení, případně zdrojem mohou být třeba informace od aktérů, kteří třeba mohli vyjádřit 

potřebu investic do výukových prostor nebo nespokojenost s kvalitou výukových materiálů apod. 

- implementační část – byl pokyn, posílat strategii k posouzení bez implementační části…- máte pro její posuzování metodiku k hodnocení? 

(možná by nám to pomohlo při jejím dopracování) 
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Zde nejspíš došlo k nějakému informačnímu šumu. Naprostá většina SCLLD byla k hodnocení dodána bez Implementační části a není to problém. 

Tam, kde byla součástí, byla hodnocena. Pokud Vám to může nějak pomoci, použijte doporučení formulovaná ve Vašem hodnocení. V opačném 

případě se prosím obraťte s dotazem přímo na MMR, neboť pokud je mi známo, nyní se věnují řešení právě této problematiky (tj. přípravy impl. 

Částí).  

 

ad personální kapacity MAS 

- je na toto metodika / postup / doporučení, jak zpracovat (např. pomohl by i pokyn pro hodnotitele, jak hodnotit, postup ...)  

Pokud je mi známo, tak nikoliv, ale ověřím ještě u MMR. 

 

- současně zamezení střetu zájmu řeší standardizace MAS – bude tedy stačit doložení, že MAS úspěšně prošla standardizací?  

Ověřím u MMR. 

 

- jak je to v případě aktivního zapojení statutárů do fungování MAS? (např. u nás – předsedkyně a místopředsedkyně vykonávají současně 

většinu úkolů na strategii a předseda je i zodpovědnou osobou za realizaci strategie?  

Ověřím u MMR. 

 

- ad kontrolní činnost – každá MAS má povinně kontrolní orgán a ten provádí kontrolu… stačí tedy dát do přílohy strategie stanovy? 

Ověřím u MMR.  

 

Porovnání strategií 

- Je možné získat porovnání s ostatními hodnocenými strategiemi? Klidně anonymně – nějaký benchmarking, aby MASky viděli, jak si stojí 

v porovnání s ostatními strategiemi? 

Snad Vám mohu prozradit, že nejlepší hodnocení získaly SCLLD MAS Společná Cidlina, MAS Brdy-Vltava a MAS Podbrdsko. Všechny by měly být 

uvedeny na webu MMR ČR (i když je možné, že k hodnocení byly zaslány ještě aktualizované verze).  
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- Závěrečný dotaz – je naše strategie příliš obsáhlá (JE MOC DLOUHÁ?) 

Strategii určitě nezkracujte. Byla by škoda z ní odstraňovat jakékoliv informace a data, které jste dokázali shromáždit a zpracovat. Rozsah SCLLD 

jako takový nebyl hodnocen, jde opravdu o obsah.  

Naopak, bude třeba alespoň velmi zkráceně doplnit několik informací k opatřením s nižší mírou argumentace. Ale stačí opravdu pádně, krátce.  

 

--------------------------- Původní zpráva ---------------------------- 
Předmět: Re: dotazy strategie 
Od:        "Petra Chvatikova" <petra.chvatikova@rhdhv.com> 
Datum:     22 Květen 2015, 13:31 
Komu:      "MAS Blaník, z. s." <info@masblanik.cz> 
Kopie:     Kubeš František <Frantisek.Kubes@mmr.cz> 
           "Lenka Brown" <lenka.brown@rhdhv.com> 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Dobrý den, paní Klímová Vaňková, 
 
rozumím, myslela jsem, že se chcete inspirovat, proto ta informace o nejlépe hodnocených. 
Vaše strategie je nad průměrem. Patříte k těm, kde byly dodrženy základní principy strategického plánování a bude vhodné provést spíše méně rozsáhlé 
úpravy, respektive doplnění. Podíváte-li se na slovní hodnocení, je zřejmé, že má spíše pozitivní charakter (až na výjimky): 
Pro SCLLD MAS Blaník je charakteristické: 
1. Informace v Analytické části jsou spíše statického charakteru, tj. 
zaměřují se zejména na popis současné situace bez výraznějšího akcentu minulého vývoje a trendů. 
2. Analytická část je velmi rozsáhlá, a i když trendy uvádí jen okrajově, podává velmi komplexní obraz o současném stavu území. Některá témata jsou 
zpracována s menší pozorností, což se následně projevuje v hodnocení Strategické části, zejména F – Potenciál krajiny. 
3. Velmi silně akcentuje participaci aktérů rozvoje a jejich názorů. 
4. Závěrečná SWOT analýza by mohla být rozsáhlejší – postrádá právě závěry týkající se přírody, krajiny, zemědělství. 

mailto:petra.chvatikova@rhdhv.com
mailto:info@masblanik.cz
mailto:Frantisek.Kubes@mmr.cz
mailto:lenka.brown@rhdhv.com
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5. Strategická část je rozsáhlá, avšak svou strukturou originální – usiluje o sdružování určitých témat. V textu hodnocené verze jsou ještě poznámky pro 
dokončení dokumentu, vč. scelení některých opatření. 
 
Téma krajiny, životního prostředí a zemědělství (stejně tak školství) je pro SCLLD velmi často společné. V případě krajiny můžete použít znalost území, neboť 
konkrétních datových zdrojů (studií, programů, analýz) je pro toto téma zjevně méně. Pokud máte opatření zaměřené na investice do cest, je třeba, aby se v 
Analýze objevil popis takového stavu (např. že cesty zanikají, mění se, jsou nějakým způsobem poškozovány - podle toho, jaká je ve Vašem případě realita) a 
popis problému, který to způsobuje (například, že lidé ztrácí kontakt s přírodou či vytváří "cesty" vlastní na nežádoucích místech apod.). Ve SWOT by se pak 
mělo objevit hodnocení tohoto problému - tj. slabou stránkou je např. Zánik původních cest a neřízený vznik cest v jiných místech, nepřístupnost některých 
míst apod. 
(prosím berte jako příklad, záleží na tom, jaká je skutečnost ve Vašem případě). 
 
Zjednodušeně řečeno: 1. popíšete situaci (když nejsou data, tak na základě pozorování, nebo třeba informací od aktérů rozvoje území atd.), 2. v Analýze 
problémů a potřeb a SWOT vyhodnotíte jako problém (slabou stránku) = máte argument pro navrhované opatření. Říkala jste, že je to problém, který vzešel 
z projednávání s veřejností, tj. měl by se také objevit v příslušné kapitole prezentující závěry z těchto zjišťování. Popište zkrátka důvody, proč bylo dané 
opatření ve Strategické části navrženo. 
Strategický plán slouží k tomu, aby tato potřeba byla řádně zdokumentována a bylo zjevné, že je taková investice v daném území oprávněná a potřebná. 
 
Pokud SCLLD dodržely tento postup, podařilo se jim zajistit dostatečnou argumentaci. Pokud se ale nějaké téma, např. ona prostupnost krajinou či potřeba 
investic do polních cest, poprvé objeví až ve Strategické části, není to dobře. Některým MAS se to podařilo, řadě nikoliv. A vězte, že některým se to 
nepodařilo u mnohem více opatření, než je tomu ve Vašem případě. 
 
Snad Vám tyto informace pomohou. 
 
S přáním hezkého dne, 
 
Petra Chvatíková 
 
 
 
________________________________________ 
Od: "MAS Blaník, z. s." <info@masblanik.cz> 
Odesláno: 22. května 2015 10:55 

mailto:info@masblanik.cz
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Komu: Petra Chvatikova 
Předmět: Re: dotazy strategie 
 
Děkuji za podrobné odpovědi. 
Ještě pro upřesnění - tím porovnáním s ostatními jsem měla na mysli spíše to, jak na tom jsme my, než kdo je "nejlepší" (tzn. jsme mezi "horními" 
20%? průměrní? mezi nejhorším 10%?) 
Abyste rozuměla, nejde o nějakou rivalitu mezi MAS, ale o informace našim řídícím orgánům - strategie byla dost nákladná a je třeba mít solidní obrázek o 
opodstatněnosti vynaložených prostředků, tedy i informaci, jak si kvalitou zpracování stojíme mezi ostatními MAS. 
 
Další dotaz mám k oné "kritické" krajině, která, jak jste uvedla, je i hůře podložitelná daty. Jiné MAS toto téma také zpracovávají? S podobnými záměry /cíli? 
Daří se jim toto téma lépe provazovat? 
 
Děkuji za informace. 
 
S pozdravem, 
Zuzana Klímová Vaňková 
 
> Dobrý den, paní Klímová Vaňková, 
> posílám slíbený soubor s odpověďmi na Vaše otázky. 
> Zbylé otázky se pokusím vyřešit s MMR co nejdříve. 
> S pozdravem a přáním hezkého dne, 
> Petra Chvatíková 
> 
> 
> 
> Ing. Petra Chvatíková 
> 
> Project Consultant 
> 
> 
> 
> T +420 236 080 555 |  M +420 606 838 894 | E  
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> petra.chvatikova@rhdhv.com | W www.rhdhv.com 
> 
> HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. | Sokolovská 100/94 | 186 00  
> Praha, Czech Republic. 
> 
> 
> 
> 
> ________________________________________ 
> Od: "MAS Blaník, z. s." <info@masblanik.cz> 
> Odesláno: 21. května 2015 13:31 
> Komu: Petra Chvatikova 
> Kopie: rvondrakova@podblanickem.net 
> Předmět: dotazy strategie 
> 
> Dobrý den, 
> na základě telefonické domluvy zasílám v příloze dotazy k hodnocení  
> SCLLD MAS Blaník. 
> Budu se těšit na zítřejší konzultaci. 
> Pěkný den! 
> 
> S pozdravem, 
> Zuzana Klímová Vaňková 
> ------------------------- 
> MAS Blaník, z. s. - hlavní kancelář 
> Palackého náměstí 65, Vlašim 258 01 
> e-mail >> info@masblanik.cz 
> 
> Kontaktní telefony: 
> Vondráková - 604 540 583 
> Klímová Vaňková - 777 567 177 
> Švejda - 724 183 529 

mailto:petra.chvatikova@rhdhv.com
http://www.rhdhv.com/
mailto:info@masblanik.cz
mailto:rvondrakova@podblanickem.net
mailto:info@masblanik.cz
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> 
> MAS Blaník, z. s. je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony,  
> státní instituce), soukromého (fyzické osoby, podnikatelské subjekty)  
> a neziskového sektoru, které má za cíl navrhnout a realizovat  
> strategii rozvoje území obcí okolo hory Blaník spadajících do sdružení  
> obcí - Podblanicko, Blaník, Želivka a Český smaragd..... 
> www.mikroregionblanik.cz 
> www.ceskysmaragd.cz 
> www.zelivka.cz 
> www.mesto-vlasim.cz 
> This email and any attachments are intended solely for the use of the  
> addressee(s); disclosure or copying by others than the intended 
> person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in  
> error, please treat this email as confidential, notify the sender and  
> delete all copies of the email immediately 
> 
 
 
S pozdravem 
------------------------- 
MAS Blaník, z. s. - hlavní kancelář 
Palackého náměstí 65, Vlašim 258 01 
e-mail >> info@masblanik.cz 
 
Kontaktní telefony: 
Vondráková - 604 540 583 
Klímová Vaňková - 777 567 177 
Švejda - 724 183 529 
 
MAS Blaník, z. s. je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony, státní instituce), soukromého (fyzické osoby, podnikatelské subjekty) a neziskového 
sektoru, které má za cíl navrhnout a realizovat strategii rozvoje území obcí okolo hory Blaník spadajících do sdružení obcí - Podblanicko, Blaník, Želivka a 
Český smaragd..... 

http://www.mikroregionblanik.cz/
http://www.ceskysmaragd.cz/
http://www.zelivka.cz/
http://www.mesto-vlasim.cz/
mailto:info@masblanik.cz
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www.mikroregionblanik.cz 
www.ceskysmaragd.cz 
www.zelivka.cz 
www.mesto-vlasim.cz 
 
This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly 
prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately 
 
 
S pozdravem 
------------------------- 
MAS Blaník, z. s. - hlavní kancelář 
Palackého náměstí 65, Vlašim 258 01 
e-mail >> info@masblanik.cz 
 
Kontaktní telefony: 
Vondráková - 604 540 583 
Klímová Vaňková - 777 567 177 
Švejda - 724 183 529 
 
MAS Blaník, z. s. je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony, státní instituce), soukromého (fyzické osoby, podnikatelské subjekty) a neziskového 
sektoru, které má za cíl navrhnout a realizovat strategii rozvoje území obcí okolo hory Blaník spadajících do sdružení obcí - Podblanicko, Blaník, Želivka a 
Český smaragd..... 
www.mikroregionblanik.cz 
www.ceskysmaragd.cz 
www.zelivka.cz 
www.mesto-vlasim.cz 
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