
Připomínkový list 
 

1 

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00319 
Název nositele strategie: Podhorácko, o.p.s. 
 

Číslo 
připomínky 

Subjekt / osoba Kapitola / číslo 
strany 

Text připomínky Vypořádání připomínky 

1 Městys Okříšky Nezaměstnanost 
/ str. 35 

Oprava textu: Tyto dvě obce mají bohatou strojírenskou 
historii, která pokračuje dodnes…Dalšími velkými 
zaměstnavateli jsou papírenské podniky. (– upravit text, 
protože v Třebíči už dnes příliš průmyslu není)  

 
ZAPRACOVÁNO – text 
upraven 

2 Městys Okříšky Kartogram 14 / 
str. 59 

Špatné barevné označení u Okříšek – označení škol (ne ZŠ 
5-9) 

ZAPRACOVÁNO - opraveno 

3 Městys Okříšky Kartogram 16 / 
str. 61 

Počty sportovních oddílů – špatné číslování ZAPRACOVÁNO, na mapě 
bylo odstraněno číslování a 
mapa znázorňuje, v kterých 
obcích jsou sportovní oddíly 

4 Městys Okříšky Kartogram 23 / 
str. 68 

Chybí BPS v Okříškách ZAPRACOVÁNO - doplněno 

5 Městys Okříšky  Doplnit přehled obcí, které mají územní plán podle starého 
stavebního zákona a které již podle nového, popř. nemají 

NEZAPRACOVÁNO, 
kartogram bude doplněn 
později až při některé 
aktualizaci, protože několik 
obcí v současné době si 
nechávají zpracovávat nový 
územní plán – tento 
kartogram by byl tedy brzy 
neaktuální  

6 Městys Okříšky Závěry, vazby, 
komentář 
k analytické 
části / str. 92 

Oprava v textu – na třebíčsku – velké T, vysvětlivka - 
kompostárna není předcházení odpadům, ale jejich 
zpracování… 

ZAPRACOVÁNO – opraveno 
v textu a vložena poznámka 
s vysvětlením k předcházení 
a zpracování odpadů 
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7 Městys Okříšky Prioritní 
rozvojové 
oblasti / str. 94 

Jazykové sjednocení v textu (…. jsou podporovány a bude 
podporován….) 

ZAPRACOVÁNO - opraveno 

8 Městys Okříšky Specifické cíle a 
opatření k jejich 
naplnění / str. 
95 - 102 

U priorit víc rozepsat text, např. doplnit něco k energetice 
apod. 

ZAPRACOVÁNO – doplněny 
specifické cíle 

9 Jaromír Křivánek Kartogram 23 / 
str. 68 

Chybí BPS Hodov ZAPRACOVÁNO - doplněno 

10 Obec Kožichovice Chráněné 
krajinné oblasti 
a území / str. 40 

Chybí památné duby v k. ú. Kožichovice ZAPRACOVÁNO - doplněno 

11 Obec Dolní Vilémovice Zpracovatelé 
strategie / str. 
12 a 13 

Špatný titul u starostky (Jitka Boučková) – místo Bc. patří 
DiS. za jménem 

ZAPRACOVÁNO - opraveno 

12 Obec Dolní Vilémovice Vybavenost obcí 
/ str. 38 

Smysl věty: Obce provozují vodovod a je možné zřídit 
plynovou přípojku. 

ZAPRACOVÁNO - opraveno 

13 Obec Kouty Kartogram 17 / 
str. 62 

Správně Tělovýchovná jednota Sokol (TJ a ne Sokol) ZAPRACOVÁNO  - opraveno 

14 Jan Caha Specifické cíle a 
opatření k jejich 
naplnění / str. 
95 - 98 

Chybí v prioritě 1 nebo 2, že bychom měli podporovat 
výstavbu, opravy a provoz kulturních a sportovních zařízení.  

ZAPRACOVÁNO  - doplněno 

15 Jan Caha Kartogram 16 / 
str. 61 

Zbytečné číslování, stačí statistika, kde se nachází. ZAPRACOVÁNO - opraveno 

16 Martin Kříž Chráněné 
krajinné oblasti 
a území / str. 40 
a 66 

Špatně uvedena nomenklatura chráněných území ZAPRACOVÁNO - opraveno 

17 Ludmila Řídká Nemovité 
kulturní 

Zařadit nemovité kulturní památky: 
Registrační číslo:  

ZAPRACOVÁNO - doplněno 
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památky / str. 
43 

18414/7-2637 Heraltice - kostel sv. Jiljí 
30836/7-2640 Heraltice – socha sv. Floriana 
37312/7-2638 Heraltice  
38059/7-2643 Horní Újezd – kostel sv. Petra a Pavla 
33258/7-2645 Horní Újezd – boží muka 
17453/7-2647 Horní Újezd – smírčí kámen 
28792/7-2646 Horní Újezd – smírčí kámen 
24459/7-2992 Hory (Předín) – zvonice 
25314/7-2648 Hostákov (Vladislav) – venkovský dům 
39915/7-7040 Hroznatín – venkovská usedlost – rodný dům 
                                                 Ludvíka Svobody 
15392/7-2658 Chlum – tvrz, zřícenina 
33973/7-2659 Chlum – kostel svatého Václava 
33676/7-2662 Chlum – venkovská usedlost 
45101/7-2661 Chlum – venkovská usedlost 
45865/7-2660 Chlum – fara 
103518 Opatov – venkovská usedlost 
29670/7-2947 Opatov – fara 
41660/7-2964 Petrovice – boží muka 
30339/7-3074 Štěměchy – tvrz, zřícenina 
34807/7-3074 Štěměchy – zvonice 
31015/7-3076 Štěměchy – pamětní kámen 
16986/7-3078 Štěměchy – výšinné opevnění sídliště – tvrz  
                                                 Dašovice, archeologické stopy 
30152/7-3077 Štěměchy – zaniklá ves Dašovice, tzv.Horní  
                                                 hradiště, archeologické stopy 
Zdroj: http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php 

18 Ludmila Řídká Chráněné 
krajinné oblasti 
a území / str. 40 

Opravit název kapitoly a zařadit chráněné přírodní 
bohatství: 
přírodní památka Urbánkův palouk Kněžice 
přírodní památka Jalovec Číchov 
přírodní památka Hájky Šebkovice 

ZAPRACOVÁNO – opraveno 
a doplněno 
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přírodní rezervace U Římské studánky 
přírodní rezervace U Trojáku Kněžice, Předín 
přírodní zajímavosti a unikáty: 
Kamenná – durbachity, melagranity a melasyenity 
třebíčského plutonu s vyrostlicemi draselných živců 
Pokojovice – korundový pegmatit v horninách moravského 
moldanubika 
Památné stromy: 
Okřešice – lípa u Vantiberku 
Slavičky – skupina dvou lip 
Natura 2000: 
Pyšel – rybníky Maršovec a Čepička 
Zdroj: http://www.dedictvivysociny.cz/ 

19 Členové programového 
týmu 

Kartogram 9 / 
str. 54 

Hrutov nemá ČOV – změnit na odpovídající barvu (má 
kanalizaci, plynovod, vodovod) 

ZAPRACOVÁNO - opraveno 

20 Členové programového 
týmu 

Kartogram 16 / 
str. 61 

Kněžice – mimo Sokol/Orel funguje ještě cykloklub - změnit 
barvu a je zbytečné číslování, jen existence oddílů 

ZAPRACOVÁNO - doplněno 

21 Členové programového 
týmu 

Kartogram 23 / 
str. 68 

Bioplynové stanice – označit Opatov, Výčapy, Okříšky ZAPRACOVÁNO - doplněno 

 

http://www.dedictvivysociny.cz/

