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I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS

 
Název organizace: MAS Vyhlídky, z. s. 

Právnická forma: zapsaný spolek 

IČ: 26676184 

DIČ: CZ26676184 

Sídlo: Nebužely 92, Nebužely  277 34 

E-mail: info@vyhlidky.cz  

WWW stránky: www.vyhlidky.eu 

Fax: +420 315 602 957 

Telefon:+420 724 068 686,+420 606 787 716 

 

Počet obyvatel na území MAS: 43 730 (k r. 

2013) 

Počet členských obcí: 39 

 

Rozloha: 44 853 ha (448,53 km2) 

 

Hustota zalidnění: 97,5 obyv./km

Obrázek 1: Mapa území MAS 

mailto:info@vyhlidky.cz
http://www.vyhlidky.eu/
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Úvod 
Strategický tým MAS Vyhlídky zpracoval tuto Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 

jako základní strategický dokument pro rozvoj území na léta 2014 – 2020.  Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje má zmapovány stěžejní potřeby veřejného, 

občanského, ale i soukromého podnikatelského a zemědělského sektoru. Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje jejím postupným naplňováním účelné a efektivní 

využívání všech zdrojů a partnerské spolupráce. 

Území MAS Vyhlídky, z.s. 
Území MAS Vyhlídky,z.s. se rozkládá v polabské nížině na území města Mělník, na severu 

nejsevernější obce se tvoří hranici s Libereckým krajem. Na východě zasahuje do okresu 

Mladá Boleslav a Brandýs nad Labem. Na západě tvoří obce hranici mezi Ústeckým krajem, 

na jihu tvoří hranici řeka Labe, kde jediná obec Obříství ji překračuje. Charakteristická je pro 

toto území zemědělská a především vinařská činnost, dále historie regionu s četnými 

kulturními památkami a krajina bohatá na příležitosti k rekreačním aktivitám. Vedle 

tradičních zemědělských odvětví má význam zelinářství a ovocnářství. Je také jedinou oblastí 

Středočeského regionu, kde se pěstuje ve větším měřítku vinná réva.Díky svým krajinným a 

přírodním hodnotám jsou výše a severněji položené oblasti Mělnicka součástí CHKO 

Kokořínsko, dosahují právě až k Polabské nížině rozprostírající se v okolí soutoku Labe s 

Vltavou u Mělníka. Mělnicko patří k zemědělským produkčním oblastem středních Čech. 

Významný je průmysl energetický a potravinářský.Turisticky nejvýznamnější oblasti se 

nacházejí v severní části obvodu.  

Obce v územní působnosti MAS Vyhlídky, z.s.:Mělník, Býkev, Cítov, Dobřeň, Dolní Beřkovice, 

Dřísy, Hořín, Hlavenec, Kluky, Kly, Lhota, Lužec n.Vlt., Malý Újezd, Nedomice, Obříství, 

Sudovo Hlavno, Tišice, Všetaty, Hostín, Kadlín, Kanina, Kokořín, Lhotka, Liblice, Lobeč, 

Mělnické Vtelno, Nebužely, Nosálov, Řepín, Stránka, Střemy, Velký Borek, Vysoká, Dolní 

Zimoř, Liběchov, Medonosy, Tupadly, Vidim,Želízy 

Řízení obcí, informovanost, spolupráce 

Na území MAS Vyhlídky působí sedm svazků obcí, které jsou pro meziobecní vztahy a 

spolupráci velmi prospěšné. Z hlediska zaměření hlavní činnosti Dobrovolných svazků obcí 

rozlišujeme svazky obcí polyfunkční, u kterých jsou hlavní úkoly a cíle navrženy do více 

oblastí a monotematické. 

Počet dobrovolných svazků obcí 7 

Název a typ dobrovolného 
svazku obcí  

Sdružení obcí Kokořínska  polyfunkční 

Cecemínsko  polyfunkční 

Svazek obcí Povodí Liběchovky  polyfunkční 
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Dobrovolný svazek obcí Boží Voda monotematický 

Svazek obcí CYKLOSTEZKY monotematický 

Svazek měst a obcí VKM monotematický 

Královská věnná města monotematický 

 

Sdružení obcí Kokořínska 

SOK je dobrovolný svazek obcí, mezi jehož členy patří: Hostín, Chorušice, Kadlín, Kanina, 

Kokořín, Lhotka, Liblice, Lobeč, Mělnické Vtelno, Nebužely, Nosálov, Řepín, Stránka, Střemy, 

Velký Borek a Vysoká 

DSO Cecemínsko 

Původním účelem založení svazku byly přípravy a vybudování tlakové kanalizace a společné 

ČOV s následným zabezpečením provozování tohoto zařízení. V roce 2007 se rozšířil předmět 

společných činností o spolupráci v oblasti životního prostředí, infrastruktury, rozvoje 

kultury,cestovního ruchu a sociálních služeb. 

Mezi členy MAS Vyhlídky,z.s. patří z tohoto mikroregionu tyto obce: Dřísy, Hlavenec, Lhota, 

Nedomice, a Sudovo Hlavno 

Svazek obcí povodí Liběchovky 

Mezi hlavní cíle tohoto dobrovolného svazku obcí patří zajišťování  komplexního rozvoje 

venkova, obnova a rozvoj obcí, ochrana a zachování dědictví obcí. Zajišťování  úkolů v oblasti 

školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany 

životního prostředí, cestovního ruchu a péči o zvířata. Zabezpečování čistoty obcí, správy 

veřejné zeleně a veřejného osvětlení shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich 

nezávadné zpracování nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních 

vod. Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systém veřejné osobní 

dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území. Úkoly v oblasti ochrany ovzduší, 

úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy 

obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí, 

provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin, správa 

majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, 

sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi. 

Členské obce: Dolní Zimoř, Liběchov, Medonosy, Tupadly, Vidim, Želízy. 

Dobrovolný svazek obcí Boží voda 

Hlavním účelem je provozování, údržba, rozšiřování a správa skupinového vodovodu 

Liběchov, vycházejícího ze studny na Boží vodě. Zásobování obyvatelstva a fyzických i 

právnických osob v dotčeném regionu pitnou vodou . Členy uvedeného svazku obcí je město 

Liběchov, dále obebce Dolní Zimoř, Tupadly a Želízy. 
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Svazek obcí Cyklostezky 

Hlavním cílem je zajištění jednotného postupu při zpracování projektové dokumentace 
cyklostezek v katastrálním území členských obcí svazku. Zajištění jednotného postupu při 
financování budování cyklostezek, zejména při získávání krajských, státních či evropských 
dotací na vybudování cyklostezek 
Soustředění finančních prostředků na vybudování a správu cyklostezky v katastrech členů 
svazku. 
Členské obce Hořín a Dolní Beřkovice spadají do územní působnosti MAS Vyhlídky, obec 
Horní Počaply, třetí členská obec uvedeného svazku obcí  do územní působnosti Mas 
Vyhlídky nespadá. 
 

Svazek měst a obcí VKM 

Hlavním předmětem činnosti je zajištění jednotného postupu při vyjednávání s VKM při 

úpravě cen vodného a stočného. Stanovení priorit pro investice, větší opravy a rekonstrukce 

vodovodů a kanalizací na území měst a obcí (které jsou členy Svazku), které jsou realizovány 

z části nebo jen z vlastních prostředků VKM. Za vodovody a kanalizace se považují zařízení 

dle normy CSN 736510 (základní názvosloví vodního hospodářství). Zajištění jednotného 

postupu při výběru strategického partnera pro realizaci případného pronájmu majetku 

společnosti VKM při podmínce ponechání akcií v majetku členů Svazku nebo jednotného 

postupu při prodeji akcií VKM. Zajištění výběru zástupců do předsednictva a dozorčí rady 

VKM. Zastupování členů Svazku při jednání a hlasování na valných hromadách VKM, kteří na 

těchto valných hromadách nebudou přítomni. 

Z obcí v územní působnosti MAS Vyhlídky jsou členy tohoto dobrovolného svazku obcí:  

Býkev, Cítov, Dolní Beřkovice, Dřísy, Hořín, Kadlín, Kluky, Kly,  Lužec nad. Vltavou, Nedomice, 

Obříství, Tišice, Tupadly, Vidim a Všetaty. 

 

Královská věnná města 

Hlavním předmětem činnosti je popularizace, zveřejňování a propagace  významu rozvoje 

turistického ruchu. Svazek obcí poskytuje veřejnosti prostřednictvím informačních center 

sdružených měst informační služby, jimiž naplňuje účel a cíle svazku. Provádí společnou 

prezentaci v informačních centrech jednotlivých měst a spolupracujících partnerů. 

Spolupracuje s institucemi s posláním obdobným s cíli svazku, které působí v ČR i v zahraničí. 

Připravuje a realizuje společné propagační projekty. Účelem a cílem je aktivně přispívat 

k rozvoji turistického ruchu se zaměřením na kulturní, sportovní a společenské akce a na 

turistické atraktivity sdružených měst. 

Z /zemní působnosti Mas vyhlídky je členem tohoto dobrovolného svazku město Mělník. 
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Vlastník Strategie 
Místní akční skupina Vyhlídky je vlastníkem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

„Dobré Vyhlídky 2020“. Vychází z analýzy měst a obcí v územní působnosti, ze zjištěných 

potřeb obyvatel a možností udržitelného rozvoje. Naplňována bude prostřednictvím 

stanovených implementačních procesů.
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 Název obce 
součásti správního 

území 

ORP Okres 
Územní 

plán 
Strategický plán Matrika 

1. 
Býkev 
Jenišovice 

Mělník Mělník ano ano ne 

2. Cítov 
Daminěves 

Mělník Mělník ano ne ne 

3. 
Dobřeň 
Jestřebice, Střezivojice, 
Klučno, Vlkov 

Mělník Mělník ano ne ne 

4. 
Dolní Beřkovice 
Vliněves, Podvlčí 

Mělník Mělník ano ne ne 

5. Dolní Zimoř Mělník Mělník  ne ne 

6. Dřísy 
Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav 

Praha - 
východ 

ano ne ano 

7. Hlavenec 
Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav 

Praha - 
východ 

ano 
ne – program 
obnovy venkova 

ne 

8. Hořín 
Brozánky, Vrbno, Zelčín 

Mělník Mělník ano ne ne 

9. Hostín Mělník Mělník ano ne ne 

10. Kadlín 
Ledce 

Mělník Mělník ano ano ne 

11. Kanina Mělník Mělník ne ne ne 

12. Kluky Mladá Boleslav 
Mladá 
Boleslav 

ano ne ne 

13. 

Kly 
Dolní Vinice, Hoření 
Vinice, Krauzovna, Lom, 
Větrušice, Záboří 

Mělník Mělník 
ano 
 

ano ne 

14. 

Kokořín 
Březinka, Janova Ves, 
Kokořínský Důl, 
Šemanovice, Truskavna 

Mělník Mělník ano ne ne 

15. Lhota 
Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav 

Praha - 
východ 

ano, ale 
dělá se 
nový 

ne ne 

16. Lhotka 
Hleďsebe 

Mělník Mělník ano ano ne 

17. Liběchov 
Ješovice 

Mělník Mělník ano ne ano 

18. Liblice Mělník Mělník ano ne ne 

19. Lobeč Mělník Mělník ano ne ne 

20. Lužec nad Vltavou 
Chramostek 

Mělník Mělník ano ne ne 

21. Malý Újezd 
Vavřineč, Jelenice 

Mělník Mělník ano  ano ne 

22. 

Medonosy 
Chodolazy, Osinalice, 
Nové Osinalice, 
Osinaličky 

Mělník Mělník ano asi ano ne 

23. Mělník Mělník Mělník   ano 

24. Mělnické Vtelno 
Radouň, Vysoká Libeň 

Mělník Mělník ano ano ano 
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25. Nebužely Mělník Mělník ano ne ne 

26. Nedomice Neratovice Mělník ano ne ne 

27. 
Nosálov 
Libovice,Příbohy, 
Brusné I. díl 

Mělník Mělník ano ne ne 

28. Obříství 
Semilkovice, Dušníky 

Neratovice Mělník 
v 
průběhu 
jednání 

zpracovávání ano 

29. Řepín 
Živonín 

Mělník Mělník ano ne ano 

30. 
Stránka 
Ostrý, Tajná 

Mělník Mělník ano ne ne 

31. Střemy 
Jenichov 

Mělník Mělník ano ne ne 

32. Sudovo Hlavno 
Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav 

Praha - 
východ 

ano, 
bude se 
měnit 

ano ne 

33. 
Tišice 
Kozly, Chrást 

Neratovice Mělník ano ano ne 

34. Tupadly Mělník Mělník ano ne ne 

35. 
Velký Borek 
Mělnická Vrutice, 
Skuhrov 

Mělník Mělník ano ano ne 

36. Vidim Mělník Mělník ano?  ne 

37. 
Všetaty 
Přívory 

Neratovice Mělník ano ne ano 

38. 
Vysoká 
Chodeč, Střednice, 
Strážnice, Bosyně 

Mělník Mělník ano ne ano 

39. Želízy 
Sitné, Nové Tupadly 

Mělník Mělník ano 
Program obnovy 
obce 2010-2014 

ne 

Tabulka 1: Základní informace o obcích 

Zdroj: ČSÚ, vlastní šetření, webové stránky obcí 

Vznik a historie sdružení - spolku 
Vyhlídky, o. s. bylo založeno v roce 2004 jako občanské sdružení za účelem realizace aktivit 

podporujících rozvoj života na venkově. Až do r. 2008 pracovali všichni členové 

dobrovolnicky. Způsob práce metodou LEADER si členové získávali prostřednictvím projektu  

„Cesta změny“ z OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství/podopatření Osvojování 

schopností, v realizovaným v roce 2005 – 2006. V rámci tohoto projektu došlo k masivní 

informační kampani, na veřejných komunitních workshopech došlo k zapojení místní aktérů 

a formaci týmu pro zpracování integrované rozvojové strategie. Integrovaná strategie byla 

v únoru r. 2006 zpracována a veřejně projednána. Dalším krokem bylo zpracování projektové 

žádosti do dotačního titulu MMR . Tento projekt byl podpořen a v průběhu roku 2006 

realizován. Podstatou bylo získávání zkušeností při tvorbě pravidel, vyhlašování výzev a 

hodnocení projektů metodou LEADER. V roce 2007 Vyhlídky spolupracovali se Španělskými a 

Portugalskými místními akčními skupinami v rámci projektu AGROLEADER na podporu 

marketingových nástrojů zemědělské a potravinářské produkce. Rovněž bylo započato 

s přípravou Strategického plánu, a podáním projektové žádosti o podporu Strategického 
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plánu se Vyhlídky přihlásily k jeho realizaci na období 2008 – 2013. Vyhlídky byly jednou z 48 

podpořených místních akčních skupin a v roce 2008 podepsali dohodou o poskytnutí dotace 

z Programu rozvoje venkova a začaly fungovat na dobrovolnicko – profesionálním základu. 

Kancelář po celou dobu realizace disponovala třemi zaměstnanci. V rámci realizace Programu 

rozvoje venkova bylo vyhlášeno 9 výzev, ve kterých bylo registrováno 116 projektových 

žádostí. Prostřednictvím Strategického plánu bylo v letech 2008 – 2013 podpořeno 81 

projektů a přerozděleno 45 000 000 Kč na dotace. Mimo to byl realizován jeden projekt 

meziregionální spolupráce s LAG Podralsko „Po stopách K. H. Máchy“, další dva projekty 

meziregionální spolupráce jsou realizovány – projekt „Učíme se filmem“ a „Za Polabskými 

stezkami za vínem a poznáním“.  

V průběhu doby do územní působnosti přistoupilo šestnáct obcí, naopak dvě obce přešly do 

územní působnosti LAG Podralsko a jedna do územní působnosti Mladoboleslavský venkov.  

V roce 2014 byla dokončena transformace občanského sdružení Vyhlídky,o.s. na MAS 

Vyhlídky,z.s. Orgány byly přizpůsobeny požadavkům současné standardizace místních 

akčních skupin. MAS Vyhlídky,z.s.  sdružuje představitele obcí a měst, neziskových organizací, 

podnikatele, zemědělce i další obyvatele regionu. Zakládající smlouvu podepsalo 12členů. 

Během uplynulých let počet členů narůstal až do dnešních 50 členů. 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou:  

- Valná hromada - nejvyšší orgán spolku; 

- Výkonná rada MAS – výkonný a rozhodovací orgán spolku; 

- Předseda – statutární orgán; 

- Hodnotitelská komise – výběrový orgán; 

- Dozorčí a monitorovací komise – kontrolní orgán 

Cíle sdružení 
- aktivity podporující rozvoj života na venkově 

- realizace rozvojové strategie 

- podpora projektů udržitelného rozvoje venkova 

- uplatnění nových forem zhodnocení přírodního a kulturního dědictví za účelem posílení 

ekonomického prostředí na daném území 

- zajištění dostupnosti informací pro obyvatele daného regionu 

- vzdělávací aktivity zaměřené na zapojování veřejnosti, projektovou přípravu a dovednosti 

organizačně technického rázu 

 

K naplňování uvedených cílů nám slouží především tyto formy činnosti: 

- administrace projektů k realizaci strategií pomocí Komunitně vedeného místního rozvoje 

- pracovní setkání a plánování 
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- koordinace postupu všech složek sdružení při realizaci strategií 

- konzultační a poradenská činnost 

- pořádání přednášek a vzdělávací činnost 

- vzdělávání a zvyšování odborné způsobilosti členů 

- vydávání tiskových materiálů prezentujících práci a směřování MAS 

- spolupráce se samosprávou a státní správou 

- příprava a realizace projektů vedoucích k obnově a rozvoji venkova 

- spolupráce se sdělovacími prostředky 

- spolupráce s ostatními subjekty, které realizují projekty v rámci společných strategií 

- spolupráce se zahraničními partnery 

Popis zapojení veřejnosti a členů do místního partnerství apod. 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje byla zpracována týmově komunitním 

způsobem.  

Pravidla strategického týmu: 

Názor můžeme kritizovat, ale neshazujeme ho 

Každý má možnost se vyjádřit 

Každý má právo změnit názor 

Máme na zřeteli potřeby a zájmy lidí, kteří v území žijí a pracují 

Veřejnost do zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje byla zapojena 

v několika etapách. 

1. Sběr dat z území, vyhodnocení dotazníkového šetření 

2. Společné komunitní workshopy v roce 2013 – (4 setkání) a v roce 2014 –(2 setkání), 

při nichž došlo k vyhledání problémových okruhů, cílů a prioritních oblastí 

3. Řízené rozhovory se zástupci obcí v územní působnosti 

4. Vyjádření se ke zjištěným okruhům a návrhům a námitky k návrhu strategických 

oblastí 

5. Zapracování připomínek, SWOT analýza 

 

V roce 2012začala první etapa tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. V 

každé obci v územní působnosti byly umístěny tzv. krabičky přání. V dotazníku byly zjišťovány 

potřeby a názory obyvatel příslušné obce. Vyhodnocení tohoto průzkumu bylo prezentováno 

na I. komunitním setkání za účelem tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

v březnu 2013. V témže roce byla uskutečněna ještě další tři setkání, a to v prosinci  - kdy 

došlo ke komunitně plánovacímu workshopu se zemědělci a podnikateli, se zástupci veřejné 

správy a v poskytovateli služeb sociální v sociální sféře.  V rámci komunitních jednání byly 

pojmenovány problémové okruhy, formulace vizí, stanovení cílů a volba prioritních oblastí. 

Výstupy návrhové etapy byly připomínkovány, včetně vypořádání připomínek. 
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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje byla zpracována za expertní účasti a 

facilitace Mgr. Michala Jarolímka. 

Členové týmu pro přípravu a zpracování strategie 
Anneliese Beníšková, Mgr. Galina Čermáková,Petr Gál, Ing. Marcela Holubová, Mgr. Michal 

Jarolímek, Aneta Kolářová, Marie Kolářová, PhDr. Marcela Pánková, Ph.D., Ing.arch.Pavel 

Prouza,Ph.D., Mgr. Zdeňka Semiánová, Ing. Jarmila Smotlachová, Romana Svobodová, Ing. 

Eva Šestáková a Lucie Zelenková. 

Popis způsobu vyhodnocování ISÚ 
Vyhodnocování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje dojde vždy po dvouleté 

realizaci. Tedy dvakrát interim a poslední vyhodnocování bude uskutečněno ex post 2022, 

tak aby byly známy všechny výstupy vyplývající z její realizace. 

Vyhodnocení bude spočívat ve sledování naplňování cílů prostřednictvím indikátorů, součástí 

vyhodnocování bude popis situačních okolností, které mají na uvedené naplňování cílů vliv. 

Obě interim vyhodnocení budou mít vliv na úpravu či doplnění cílů Strategie. 

Řízení rizik: v ročním sledování naplňování indikátorů budou zohledněny možnosti a četnost 

výzev, naplněným indikátorem bude považována registrovaná a doporučená, či jinak 

bonifikovaná projektová žádost. Pokud budou daný rok z příslušného opatření naplněno 

méně než 60% indikátorů, bude se věcí zabývat výkonný rada a budou učiněna opatření na 

podporu a posílení absorpční kapacity. 
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II. ANALYTICKÁ ČÁST 

Vyhodnocení charakteristik území pomocí tabulek a grafů 

1. Obyvatelstvo 

1.1 Počty obyvatel 

Název obce 
Počet obyvatel 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Býkev 370 377 365 386 404 401 394 416 

Cítov 1 071 1 108 1 153 1 178 1 199 1 206 1 215 1 219 

Dobřeň 160 158 170 162 160 163 175 166 

Dolní Beřkovice 1 300 1 226 1 269 1 326 1 312 1 350 1 460 1 424 

Dolní Zimoř 65 64 64 59 61 58 73 74 

Dřísy 722 758 725 718 796 864 880 898 

Hlavenec 332 343 363 366 369 357 369 378 

Hořín 705 720 729 709 727 744 772 775 

Hostín 222 240 240 239 238 252 274 279 

Kadlín 132 136 136 138 137 139 137 137 

Kanina 45 37 39 47 45 50 62 68 

Kluky 65 69 71 71 73 76 77 79 

Kly 971 1 003 1 052 1 096 1 130 1 181 1 308 1 338 

Kokořín 383 383 375 380 377 369 366 374 

Lhota 353 358 371 395 409 418 437 442 

Lhotka 235 240 246 266 262 266 282 279 

Liběchov 975 982 999 1 026 1 014 1 034 1 043 1 039 

Liblice 463 474 472 482 478 481 486 491 

Lobeč 136 139 136 150 167 168 136 133 

Lužec nad Vltavou 1 313 1 308 1 322 1 342 1 360 1 374 1 416 1 445 

Malý Újezd 859 880 908 942 950 963 978 983 

Medonosy 106 105 109 118 129 125 139 133 

Mělnické Vtelno 813 824 881 889 912 934 975 984 

Mělník 19 124 19 003 19 012 19 086 19 173 19 225 19 532 19 346 

Nebužely 411 414 402 412 425 445 442 437 

Nedomice 294 301 299 300 308 300 299 290 

Nosálov 154 154 159 157 164 165 163 167 

Obříství 1 058 1 056 1 196 1 191 1 145 1 208 1 239 1 234 

Řepín 571 581 602 595 633 644 646 656 

Stránka 220 224 220 217 212 208 198 195 

Střemy 353 364 366 374 384 406 420 425 

Sudovo Hlavno 427 438 437 444 456 464 463 477 
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Tišice 1 534 1 575 1 649 1 711 1 804 1 915 1 985 2 038 

Tupadly 128 129 136 135 127 136 138 135 

Velký Borek 875 884 939 969 979 983 973 1 015 

Vidim 180 177 171 167 163 161 156 145 

Všetaty 2 023 2 064 2 133 2 155 2 173 2 179 2 197 2 244 

Vysoká 782 801 799 814 834 839 841 863 

Želízy 484 486 487 500 515 512 514 509 
Tabulka 2: Počty obyvatel v obcích na území MAS 

Zdroj: ČSÚ 

 
Graf 1: Vývoj počtu obyvatel na území MAS 

V následujících grafech jsou zachyceny základní demografické údaje v rámci území MAS. 

V grafu č. 2 je zřetelně vidět, že podíl mužů a žen na celkovém počtu obyvatel území, je 

téměř vyrovnaný. 

 
Graf 2: Počet bydlících obyvatel v rámci MAS 

 

V daném území je patrný mírný nárůst obyvatel, pouze u třech obcí došlo k nepatrnému 

úbytku (Kokořín, Vidim a Stránka). 
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1.2 Věková struktura 

 
Graf 3: Věková struktura obyvatel v MAS 

Graf věkové struktury obyvatelstva ukazuje, že největší část tvoří obyvatelé ve věku od 15 do 

64 let. Lidé ve věku 0 – 14 a 65+ jsou svými hodnotami téměř vyrovnáni. 

Dle analýzy počtu obyvatel a poměru žen a mužů v jednotlivých věkových kategoriích vyšly 

následující výsledky: ve věku 0 -14 převažují s 52% muži a ve věku 15 – 64 převažují opět 

muži, tentokrát s 51%. Mezi obyvateli ve věku 65+ převažují naopak ženy, a to s 58%.  

 
Graf 4: Průměrný věk 

Průměrný věk se pohybuje v rozmezí mezi 36 a 47 lety. Z toho vyplývá, že průměrný věk 

obyvatel všech obcí na území MAS je 41 let. 

1.3 Migrace 

U migrace celkově platí, že větší pohyb je zaznamenán u žen. V grafu č. 5 je možné vidět, že i 

když s malým rozdílem se na území MAS přistěhovalo v posledních letech vice žen než mužů. 
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Graf 5: Přistěhovalí celkem v MAS 

 
Graf 6: Přírůstek/úbytek celkem v rámci MAS 

 
Graf 7: Saldo migrace 
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Graf 8: Přirozený přírůstek celkem 

1.4 Nezaměstnanost 

Následující graf, který vychází ze statistické analýzy, názorně zobrazuje vývoj 

nezaměstnanosti od roku 2008 až do roku 2013. Jak vyplývá z níže uvedené tabulky  je 

průměrná míra nezaměstnanosti 10%.  Její nejvyšší míra je v obcích ležících při hranicích 

sousedních krajů jak na severu, tak na východě, v příčinné souvislosti s omezenou nabídkou 

podnikatelských či živnostenských aktivit. 

 
Graf 9: Vývoj nezaměstnanosti 
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Míra nezaměstnanosti k 31. 12. (%) - uchazeči o zaměstnání k 31. 12. (dosažitelní) / ekonomicky aktivní k 3. 
3. 2001 

Obec 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 Průměrný koeficient růstu 

Býkev 13,66 24,22 18,01 16,77 17,99 17,31 1,05 

Cítov 9,66 12,07 14,89 11,47 11,29 8,39 0,97 

Dobřeň 6,58 11,84 13,16 14,47 11,78 12,84 1,14 

Dolní Beřkovice 6,93 11,18 13,70 14,65 11,19 9,48 1,06 

Dolní Zimoř 2,94 14,71 26,47 11,76 12,78 8,00 1,22 

Dřísy 2,56 5,38 4,10 4,62 4,33 4,99 1,14 

Hlavenec 2,60 4,17 4,69 2,60 3,28 2,33 0,98 

Hořín 7,52 10,03 12,53 10,58 10,33 10,96 1,08 

Hostín 7,96 7,96 7,08 11,50 8,64 8,72 1,02 

Kadlín 18,33 25,00 33,33 23,33 21,91 9,57 0,88 

Kanina 5,26 15,79 42,11 10,53 19,13 21,95 1,33 

Kluky 9,18 14,29 13,78 10,71 11,81 11,08 1,04 

Kly 7,48 12,47 14,35 11,85 11,06 9,13 1,04 

Kokořín 15,51 17,11 15,51 12,30 14,42 11,66 0,94 

Lhota 5,39 5,99 7,19 5,39 5,46 3,36 0,91 

Lhotka 5,61 5,61 12,15 9,35 7,83 6,43 1,03 

Liběchov 6,35 8,85 10,38 11,73 9,23 8,86 1,07 

Liblice 4,87 8,24 9,36 7,49 7,53 7,69 1,10 

Lobeč 13,04 13,04 10,14 4,35 9,58 7,32 0,89 

Lužec nad Vltavou 6,01 10,47 12,29 9,64 9,23 7,75 1,05 

Malý Újezd 6,16 8,77 10,43 8,53 8,09 6,58 1,01 

Medonosy 11,86 15,25 20,34 16,95 14,75 9,38 0,95 

Mělnické Vtelno 9,16 17,57 15,84 14,60 13,66 11,13 1,04 

Mělník 5,45 8,24 8,88 8,69 8,02 8,84 1,10 

Nebužely 6,13 9,43 8,96 11,79 8,91 8,25 1,06 

Nedomice 5,04 5,04 7,19 7,19 6,68 8,92 1,12 

Nosálov 15,49 18,31 16,90 16,90 16,43 14,55 0,99 

Obříství 8,78 12,16 14,86 13,96 11,59 8,21 0,99 

Řepín 6,55 10,55 12,00 9,09 9,09 7,24 1,02 

Stránka 12,07 12,07 14,66 13,79 14,30 18,90 1,09 

Střemy 6,99 12,37 13,98 13,98 12,32 14,29 1,15 

Sudovo Hlavno 3,02 6,53 4,02 6,53 5,23 6,04 1,15 

Tišice 7,15 12,97 13,86 14,61 11,57 9,25 1,05 

Tupadly 8,02 11,83 24,49 26,53 17,47 16,47 1,15 

Velký Borek 7,05 11,23 13,00 14,54 10,90 8,68 1,04 

Vidim 4,05 9,46 12,16 6,76 9,22 13,68 1,28 

Všetaty 5,72 10,56 13,95 10,37 10,29 10,83 1,14 

Vysoká 12,60 18,50 16,89 16,35 15,68 14,06 1,02 

Želízy 11,54 14,10 17,95 16,24 14,56 12,97 1,02 

Průměrná hodnota jedné 
obce MAS 

7,96 11,88 14,25 11,86 11,22 10,16 1,05 
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Průměrná hodnota jedné 
obce MAS bez obce Mělník 

8,02 11,98 14,39 11,94 11,30 10,19 1,05 

Tabulka 3: Nezaměstnanost dle obcí 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Uchazeči o zaměstnání 

Dle statistické analýzy se počet uchazečů o zaměstnání průměrně meziročně zvyšoval o 

14%.Na Graf 10:  je zřetelně vidět jaký byl vývoj počtu uchazečů o zaměstnání na území MAS 

od roku 2008 do r. 2013. 

 
Graf 10: Suma celkem pro všechny obce MAS – uchazeči o zaměstnání 

 

*V analýze nezaměstnanosti a uchazečů o zaměstnání data nejsou k dispozici na ČSÚ pro rok 

2012, jsou uměle odvozena přes vzorec na základně ostatních hodnot z časové řady. 

Počet uchazečů o zaměstnání (k 31. 12.) - celkem 

Obec 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 Průměrný koeficient 
růstu 

Býkev 23 39 29 27 34 50 1,17 

Cítov 48 60 76 60 62 68 1,07 

Dobřeň 5 9 10 11 10 14 1,23 

Dolní Beřkovice 48 73 89 97 81 97 1,15 

Dolní Zimoř 1 5 9 4 5 5 1,38 

Dřísy 11 21 16 19 20 31 1,23 

Hlavenec 5 8 11 6 8 10 1,15 

Hořín 27 36 47 41 42 60 1,17 

Hostín 10 9 8 13 12 18 1,12 

Kadlín 12 15 21 14 14 9 0,94 

Kanina 1 3 8 2 5 10 1,58 

Kluky 18 29 28 21 26 35 1,14 

Kly 36 60 70 57 61 83 1,18 

Kokořín 30 34 29 24 30 33 1,02 

Lhota 9 10 12 9 10 10 1,02 

Lhotka 6 7 13 10 9 11 1,13 

Liběchov 34 46 54 65 53 64 1,13 

Liblice 13 22 25 21 22 27 1,16 
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Lobeč 9 10 7 3 7 6 0,92 

Lužec nad Vltavou 46 76 90 74 73 81 1,12 

Malý Újezd 27 38 46 38 39 45 1,11 

Medonosy 7 9 12 10 10 10 1,07 

Mělnické Vtelno 37 71 64 62 62 77 1,16 

Mělník 594 872 963 939 912 1190 1,15 

Nebužely 14 20 19 25 21 26 1,13 

Nedomice 7 8 10 11 11 19 1,22 

Nosálov 11 13 12 12 13 16 1,08 

Obříství 39 56 66 63 59 72 1,13 

Řepín 19 29 34 26 28 33 1,12 

Stránka 14 14 17 16 17 24 1,11 

Střemy 14 24 29 29 27 41 1,24 

Sudovo Hlavno 7 14 9 14 13 20 1,23 

Tišice 50 91 95 101 93 127 1,20 

Tupadly 23 31 12 13 19 14 0,91 

Velký Borek 34 52 61 67 55 60 1,12 

Vidim 3 7 9 6 8 13 1,34 

Všetaty 65 110 144 111 119 166 1,21 

Vysoká 48 69 66 64 66 81 1,11 

Želízy 28 33 43 40 38 48 1,11 

Průměrná hodnota 
jedné obce MAS 

36,74 54,69 60,59 57,05 56,19 71,90 1,14 

Průměrná hodnota 
jedné obce MAS bez 

obce Mělník 

22,08 33,18 36,84 33,84 33,68 42,47 1,14 

Suma celkem pro 
všechny obce MAS 

1433 2133 2363 2225 2191,6 2804 1,14 

Suma celkem pro 
MAS bez obce 

Mělník 

839 1261 1400 1286 1280 1614 1,14 

Tabulka 4: Počet uchazečů o zaměstnání dle obcí 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Průměrný koeficient růstu (k) říká o kolik procent se v průměru v každém roce 

navyšuje/snižuje daný ukazatel, např. k = 1,05 (ukazatel se v průměru každý rok navyšuje o 

5%), k = 1,00 (ukazatel se v průměru každý rok nemění, zůstává na 100%, k=0,98 (ukazatel se 

v průměru každý rok snížil o 2%). 

Dle statistické analýzy a přiložené tabulky a grafu je zřejmé, že počet absolventů, jakožto 

uchazečů o zaměstnání, v posledních dvou letech rapidně ubylo. V tabulce je možné vidět i 

počet absolventů v jednotlivých obcích. 

Počet uchazečů - absolventi (k 31. 12.) 

Obec 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 Průměrný absolutní přírůstek 

Býkev 0 0 0 0 0 1 0,20 

Cítov 2 3 7 3 3 1 -0,20 

Dobřeň 0 0 0 0 0 0 0,00 
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Dolní Beřkovice 2 4 5 12 5 1 -0,20 

Dolní Zimoř 0 1 1 1 1 0 0,00 

Dřísy 1 4 1 1 2 1 0,00 

Hlavenec 0 1 1 2 1 3 0,60 

Hořín 1 5 2 6 3 2 0,20 

Hostín 0 2 0 1 1 0 0,00 

Kadlín 0 0 1 2 1 0 0,00 

Kanina 0 0 1 0 0 0 0,00 

Kluky 1 1 0 1 1 1 0,00 

Kly 2 2 6 4 4 5 0,60 

Kokořín 1 0 1 1 1 1 0,00 

Lhota 0 0 0 1 0 0 0,00 

Lhotka 0 0 0 1 0 1 0,20 

Liběchov 1 1 6 4 2 0 -0,20 

Liblice 1 0 0 3 1 1 0,00 

Lobeč 0 0 0 0 0 0 0,00 

Lužec nad Vltavou 1 3 7 8 4 3 0,40 

Malý Újezd 1 3 6 1 3 6 1,00 

Medonosy 1 0 1 0 1 1 0,00 

Mělnické Vtelno 1 5 1 3 2 1 0,00 

Mělník 38 58 68 70 59 60 4,40 

Nebužely 2 2 2 2 2 2 0,00 

Nedomice 0 0 0 1 0 1 0,20 

Nosálov 0 0 0 1 1 2 0,40 

Obříství 2 4 3 3 3 4 0,40 

Řepín 1 2 0 1 1 2 0,20 

Stránka 1 0 1 0 1 2 0,20 

Střemy 0 1 1 3 2 3 0,60 

Sudovo Hlavno 0 2 1 0 1 3 0,60 

Tišice 1 8 4 7 5 5 0,80 

Tupadly 1 1 0 0 0 0 -0,20 

Velký Borek 1 2 4 5 4 6 1,00 

Vidim 0 0 0 1 0 0 0,00 

Všetaty 4 7 7 6 6 5 0,20 

Vysoká 2 5 4 5 4 2 0,00 

Želízy 3 2 2 3 3 4 0,20 

Průměrná hodnota 
jedné obce MAS 

1,85 3,31 3,69 4,18 3,27 3,33 0,30 

Průměrná hodnota 
jedné obce MAS bez 

obce Mělník 

0,89 1,87 2,00 2,45 1,81 1,84 0,19 

Suma celkem pro 
všechny obce MAS 

72 129 144 163 127,6 130 11,60 

Suma celkem pro MAS 
bez obce Mělník 

34 71 76 93 68,8 70 7,20 

Tabulka 5: Počet uchazečů – absolventi 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Průměrný absolutní přírůstek (m) říká o kolik jednotek se v průměru v každém roce 

navyšuje/snižuje daný ukazatel, např. m= +1,05 (ukazatel se v průměru každý rok navyšuje o 

1,05 příslušných jednotek), k = 0,00 (ukazatel se v průměru každý rok nemění, zůstává na 

100%), k = -0,98 (ukazatel se v průměru každý rok snížil o 0,98 jednotek). 

Poznámka: Ve výpočtu míry nezaměstnanosti došlo ve III:Q 2012 ke změně -namísto výpočtu 

míry nezaměstnanosti, která počítá s ekonomicky aktivním obyvatelstvem, je počítán podíl 

nezaměstnanosti s dosažitelně zaměstnatelnými (od 15 – 64let) vůči všem osobám od 15-

64let. 

2. Podnikání, výroba 

2.1 Podnikání 

Z pohledu právní formy se v obcích MAS Vyhlídky vyskytují především živnostníci, a to 

s převahou 69%.  Dále jsou zde tři právní formy, které jsou procentuálně vyrovnané – 

obchodní společnosti, ostatní právní formy a svobodná povolání. 

 
Graf 11: Struktura celkové hospodářské činnosti obcí MAS dle právní formy 

 

 
Graf 12: Zemědělští podnikatelé 
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2.2 Výroba 

 

Velká část obcí je převážně zemědělská, současně se rozvíjí některé živnosti řemeslného 

charakteru, které poskytují pracovní příležitosti dalším občanům. Část obyvatelstva dojíždí za 

prací do okolních měst a Prahy. 

 

3. Struktura pozemků na území MAS 

3.1 Celková výměra 

 
Graf 13: Struktura celkové výměry pozemků obcí MAS 

Na grafu č. 13 je zřetelně vidět, že na celkové výměře pozemků na území MAS Vyhlídky, z.s. 

převažuje zemědělská půda (38%). Druhou největší část území zabírá orná půda (34%) a dále 

lesní pozemky (17%). Území MAS se nachází v oblasti, kde je zemědělská činnost významným 

a důležitým aspektem a ve venkovských oblastech je zemědělství dále udržováno a rozvíjeno. 

 
Graf 14: Celková výměra pozemků v ha 

Mělník je zde sice největším městem, ale největší plochu pozemků vlastní obec Vysoká a dále 

Mělnické Vtelno. 
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Graf 15: Celková výměra - vývoj 

Dále jsou pro příklad uvedeny grafy s poměrem a vývojem lesní půdy a vodních ploch na 

území jednotlivých obcí. 

3.2 Lesní půda 

 
Graf 16: Lesní půda v obcích 

 
Graf 17: Vývoj lesní půdy - suma pro všechny obce MAS 
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3.3 Vodní plochy 

 
Graf 18: Vodní plochy v obcích 

 
Graf 19: Vývoj vodních ploch - suma pro všechny obce MAS 

 

3.3 Zahrady 

 
Graf 20: Zahrady na území MAS – vývoj 
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3.4 Trvalé travní porosty 

 
Graf 21: Trvalé travní porosty – vývoj 

 

3.5 Zastavěné plochy 

 
Graf 22: Zastavěné plochy - vývoj 

4. Zemědělství 

Když se ale zaměříme na samotné zemědělství a podnikatele v oblasti zemědělství, můžeme 

z grafu vidět, že vyšší počet se nachází v jižní oblasti území MAS, a to v obcích: Nedomice, 

Dřísy a Tišice. Dále při posunu na západ území, a to v obcích: Všetaty, Kly, Lužec nad Vltavou 

a Cítov. Významným podnikem na území MAS je školkařská firma v Obříství a ovocnářská 

firma v Cítově – Daminěvsi, Agro Liblice,s.r.o. v Liblicích a Farma Smotlacha v Hlavenci.  
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Graf 23: Zemědělští podnikatelé 

 

4.1 Zemědělská půda 

 
Graf 24: Zemědělská půda - suma pro všechny obce 

 

4.2 Orná půda 

 
Graf 25: Orná půda 
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Graf 26: Vývoj orné půdy - Suma celkem pro všechny obce MAS 

Klesající výměra orné půdy je způsobena vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu pro 

potřeby výstavby a rozšiřujícím se záborem pro těžbu písku.* 
*Zdroj: vlastní šetření 

 

4.3 Vinice 

 
Graf 27: Vinice – vývoj 

Vinice se nacházejí na území pouze šesti obcí – Dolní Beřkovice, Dřísy, Kly, Liběchov, Mělník a 

Velký Borek. Co se týče podílů jednotlivých obcí na celkové výměře vinic (za rok 2013): 

Mělník zaujímá největší podíl, a to 72,31%. Druhou největší plochu vinic vlastní Liběchov – 

11,09%, dále Velký Borek – 9,65% a Kly – 6,09%. Procentní vyjádření u obcí Dolní Beřkovice a 

Dřísy se pohybují v řádech desetin procent, tudíž není důležité je zde dále zmiňovat. 

4.4 Chmelnice 

Na území MAS Vyhlídky se chmelnice v roce 2008 nacházely v obcích Cítov a Lužec nad 

Vltavou. Dnes je chmelnice pouze v obci Cítov.
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5. Hospodářská činnost 

I přes skutečnost, že největší podíl na pozemcích na tomto území se skládá ze zemědělské 

půdy, činnost v oblasti zemědělství již není tak vysoká. Z následujícího grafu je možné vidět, 

že strukturálně v rámci hospodářské činnosti převládá Velkoobchod a maloobchod, případně 

opravy a údržba motorových vozidel. Druhý největší podíl má potom Stavebnictví, dále 

Průmysl a až na čtvrtém místě se nachází Zemědělství.  

 
Graf 28: Struktura celkové hospodářské činnosti MAS dle převažující činnosti 
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5.1 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 

 
Graf 29: Velkoobchod, maloobchod - obce 

Z následujícího grafu je zřetelné, že i když je toto odvětví převažující nad ostatními, tak je 

z něj téměř polovina soustředěna pouze ve městě Mělník. 

 

 
Graf 30: Velkoobchod, maloobchod – podíl 

5.2 Stavebnictví 

 
Graf 31: Stavebnictví 
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5.3 Průmysl 

 
Graf 32: Průmysl celkem 

6. Život v obcích 

V následující analýze se budeme zaměřovat především na oblast bydlení či na oblast kulturní 

a sportovní vybavenosti obcí. 

 

6.1 Bydlení 

Obce, které mají byty či domy ve svém vlastnictví mají v úmyslu výstavbu a rekonstrukci 

stávajícího bytového fondu (včetně opatření ke snižování energetické náročnosti), popřípadě 

chtějí připravit pozemky, které nejsou využívány, k výstavbě rodinných domů. Dále je zde 

záměr využít nebytové prostory k přestavbě na sociální byty. 

 

6.2 Kultura 

Z grafu je možné vidět strukturu kulturních zařízení obcí v celém území MAS. Mezi kulturní 

zařízení v tomto případě řadíme jak divadla, kina, muzea či střediska pro volný čas, tak i 

například sakrální stavby. Největší zastoupení mají pak knihovny, které se vyskytují přibližně 

v 87 procentech z celkového počtu obcí. 

V několika obcích je také kulturní zařízení či kulturní dům. 
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Graf 33: Struktura kulturních zařízení v rámci MAS 

Zde vidíme počet knihoven v jednotlivých obcích. Knihovny se nacházejí ve 34 obcích, 

z celkového počtu 39 obcí. Město Mělník má zřízeny knihovny dvě. 

 
Graf 34: Knihovny v obcích MAS 

V několika obcích se nachází pošta či obchod – většinou se smíšeným zbožím. 

I přes uvedení hřbitovů na výše uvedeném grafu č. 33, jsou dále zařazeny v podkapitole 6.4. 

Následující graf zobrazuje stav sakrálních staveb na území MAS. Tento graf je souhrnný pro 

všechny obce a pouze orientační. Podrobný výčet sakrálních staveb v obcích se nachází 

v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 
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Graf 35: Sakrální stavby 

 

6.3 Sport 

Největší zastoupení v celkovém počtu obcí v rámci MAS Vyhlídky mají hřiště. Obce jsou 

poměrně dobře vybaveny a snaží se prostranství v obci zvelebovat a umožňovat občanům co 

největší možnost vyžití volného času – ať už na hřištích sportovních, tak i dětských. 

 
Graf 36: Struktura sportovních zařízení v rámci MAS 

V grafu struktury sportovních zařízení bylo možné vidět, že tělocvičny zaujímají druhé místo. 

Následující graf ukazuje počet těchto zařízení v jednotlivých obcích.  
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Graf 37: Tělocvičny (vč. školních) 

Koupaliště se sice na vymezeném území nachází – v součtu jich je 6, ale pouze jedno je kryté, 

a to v Mělníku. 

V samotném městě Mělník je sportovních zařízení 7, 3 školní sportoviště s omezeným 

přístupem pro veřejnost, dále 5 veřejných sportovišť s asfaltovým povrchem pro míčové hry 

a několik dětských hřišť. Také se zde nachází jezdecký a veslařský klub.  

 

6.4 Spolky 

V mnoha obcích fungují různé druhy spolků, z nichž zřejmě nejrozšířenější jsou myslivecké 

spolky a myslivecká sdružení. Dále se zde vyskytují zahrádkáři – Český zahrádkářský svaz, 

rybáři – Český rybářský svaz, Český svaz chovatelů, Folklorní sdružení či Klub seniorů. V obci 

Sudovo Hlavno funguje například i spolek pro děti – Dětský zahrádkářský kroužek. 

 

6.5 Obecní infrastruktura 

Z pohledu obecní infrastruktury se analýza zabývala především tím, zda se v jednotlivých 

obcích vyskytuje veřejný vodovod, plynovod a kanalizace.  

Kanalizace se nachází ve 15ti obcích. Dále v dalších čtyřech obcích je kanalizace ve výstavbě, 

v jedné obci je kanalizace částečně dokončena a v jedné obci je výstavba kanalizace 

v přípravě. V obci Želízy je kanalizace dešťová. V ostatních obcích, jsou kanalizace v podobě 

septiku, které musí být pravidelně vyváženy. 

Plynovod je veden v deseti obcích a vodovod ve 35 obcích. 

Na území se nachází pouze 8 obcí, které mají zřízený jak vodovod, plynovod, tak i kanalizaci. 

 Kanalizace Plynovod Vodovod Pozn. - kanalizace 

Býkev 0 0 1 příprava kanalizace 

Cítov 0 1 1 kanalizace pouze částečně 

Dobřeň 0 0 1 ne 

Dolní Beřkovice 1 1 1 ano 
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Dolní Zimoř 0 0 1 ne 

Dřísy 0 0 1 kanalizace - výstavba 

Hlavenec 1 0 0 ano 

Hořín 1 1 1 ano 

Hostín 0 0 1 ne 

Kadlín 0 0 1 ne 

Kanina 0 0 1 ne 

Kluky 0 0 0 ne 

Kly 1 1 1 ano 

Kokořín 0 0 1 ne 

Lhota 0 0 1 kanalizace - výstavba 

Lhotka 0 0 1 ne 

Liběchov 1 0 1 ano 

Liblice 1 0 1 ano 

Lobeč 1 0 1 ano 

Lužec nad Vltavou 1 1 1 ano 

Malý Újezd 0 0 1 Kanalizace -výstavba 

Medonosy 0 0 0 ne 

Mělnické Vtelno 1 0 1 ano 

Mělník 1 1 1 ano 

Nebužely 1 0 1 ano 

Nedomice 1 0 1 ano 

Nosálov 0 0 1 ne 

Obříství 1 1 1 ano 

Řepín 1 0 1 ano 

Stránka 0 0 1 ne 

Střemy 0 0 1 ne 

Sudovo Hlavno 0 0 0 kanalizace - výstavba 

Tišice 0 1 1 kanalizace - výstavba 

Tupadly 0 0 1 ne 

Velký Borek 1 1 1 ano 

Vidim 0 0 1 ano 

Všetaty 1 1 1 ano 

Vysoká 0 0 1 ne 

Želízy 0 0 1 kanalizace dešťová 

SUMA 16 10 35  
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Graf 38: Obecní infrastruktura 

 

Dále zde je uvedený graf týkající se počtu hřbitovů v obcích. Je zřejmé, že největší počet se 

nachází ve městě Mělník dále pak v obci Mělnické Vtelno. 

 
Graf 39: Hřbitovy 

6.6 Bezpečnost 

Z pohledu bezpečnosti se analýza zaměřuje především na přítomnost obecní či městské 

policie v obcích. Bylo zjištěno, že policie se nachází ve dvou obcích, ostatní se obrací na 

policii např. Městská policie Mělník. 

Ve většině obcí se nachází Sbor dobrovolných hasičů, jenž pomáhá při krizových situacích 

v obci a jejím okolí. 

6.7. Kulturní dědictví 

Území MAS Vyhlídky je proslulé četností kulturních památek. Na Mělníku je vyhlášena 

městská památková zóna a v obci Hořín a Nosálov je vyhlášena vesnická památková zóna. 

Toto území požívá specifické ochrany a bylo předmět vypracování plánů péče. Mnoho 

památek je nyní obnovováno se záměrem nového využití. Péče o kulturní dědictví a jeho 

využití je jednou z priorit MAS Vyhlídky. Přílohou této Strategie je seznam nemovitých 
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kulturních památek v územní působnosti MAS Vyhlídky, zapsaných v seznamu Kulturního 

dědictví. 

 

7. Vybavenost obcí a služby 

7.1 Zdravotní služby 

Z hlediska zdravotnictví a možnosti lékařské péče na území MAS je místem s největším 

počtem zdravotnických ordinací Mělník. V Mělníku je nemocnice jen jedna a zařízení pro 

dlouhodobě nemocné také pouze jedno. Samostatná ordinace lékaře pro dospělé se nachází 

v osmi obcích. Na daném území se nachází 3 domovy důchodců a dva pečovatelské domy. Do 

budoucna by občané uvítali vetší kapacity v domech s pečovatelskou službou, jelikož jsou 

stále více žádány. S větší potřebou peněžních příjmů v domácnostech si některé matky 

nemohou dovolit zůstat na mateřské dovolené po celou dobu jejího trvání a musejí jít 

pracovat. Proto jsou žádány zařízení pro děti do tří let věku - jesle. 

 
Graf 40: Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 

 

 
Graf 41: Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 
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Graf 42: Struktura zdravotnických zařízení v rámci MAS 

7.2 Sociální služby 

Největší podíl na poskytování sociálních služeb má město Mělník. V ostatních obcích jsou 

zaměřeny na seniory a zdravotně postižené. Zařízení či služby pro osoby ohrožené sociální 

inkluzí chybí. Ze strany některých obcí je vznesen požadavek na zřízení terénní sociální služby 

zejména pro osoby nezaměstnané, v dluhové pasti, bez finanční gramotnosti atd. Rovněž 
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nabídka sociálních bytů je zcela nepostačující. V následující tabulce jsou uvedeny počty 

jednotlivých sociálních zařízení na území MAS Vyhlídky. V některých obcích je poskytována 

sociální služba/rozvoz obědů bez institucionálního zajištění, na náklady obce. 

Počty sociálních zařízení 

  

Počet 
sociálních 

služeb 
celkem 

Domovy 
pro 

seniory 

Domovy pro 
osoby se 

zdravotním 
postižení 

Azylové 
domy 

Chráněné 
bydlení 

Denní 
stacionáře 

Nízkoprahová 
zařízení pro 

děti a mládež 

Sociální 
poradny 

Domy s 
pečovatelskou 

službou 

suma 19 3 0 1 2 2 4 3 4 

Tabulka 6: Počty soc. zařízení na území MAS 

Zdroj: ČSÚ, vlastní šetření 

- Denní stacionáře - Jitřenka, Slunečnice (oboje Mělník) 

- Domovy pro seniory- CSM Mělník, Vidim, Lužec 

- Domovy pro osoby se zdravotním postižením - 0 

- Chráněné bydlení - Mělník Fokus, Zahrada Nebužely 

- Azylový dům–SPMM1Mělník 

- NZDM – SPMM, Babylon 

- Sociální poradny – SPMM, Fokus, Malt. Pomoc 

- Domy s pečovatelskou službou - Mělnické Vtelno, Obříství, Mělník 

V následující tabulce je zobrazen stav sociálních zařízení a druhy sociálních služeb, jež jsou 

poskytované na území MAS Vyhlídky. Veškeré údaje jsou čerpány z Katalogu sociálních 

služeb, vydaným Městským úřadem Mělník v roce 2013. 

Tabulka je rozdělena podle nejčastěji se vyskytujících druhů sociálních služeb. V posledním 

sloupci „Ostatní“ se vyskytují následující služby: školské poradenské zařízení, služby pro 

rodinu, miniškolka, veřejný opatrovník, přestupková agenda, dobrovolníci, pomoc v hmotné 

nouzi, průvodcovské a předčitatelské služby - doprava dětí s postižením do škol, osobní 

asistence, zdravotní a pečovatelské služby na základě ŽL, sociálně -terapeutická dílna, 

podpora samostatného bydlení či léčba a poradenství pro pacienty AT poradny. 

Všechny ze služeb ve sloupci „Ostatní“ se nachází ve městě Mělník. Mezi poskytovatele 

těchto služeb patří především Městský úřad Mělník, Služby prevence města Mělník, Fokus 

Praha, o.s., Maltézská pomoc nebo také Rodinná centra Kašpárek a Chloumek. 

                                                           
1
 Služby prevence města Mělník 
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Vyskytuje se zde také zprostředkování jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání následku 

trestného činu a manažer prevence kriminality. Tyto služby jsou poskytovány MÚ Mělník a 

Probační a mediační službou ČR. 

V tabulkách uvedených níže lze podrobně vyhledat název zařízení, druh služby a obec, kde je 

služba poskytována. 
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Býkev       ano       

Cítov              

Dobřeň              

Dolní 
Beřkovice 

             

Dolní Zimoř              

Dřísy              

Hlavenec              

Hořín              

Hostín              

Kadlín              

Kanina              

Kluky              

Kly              

Kokořín              

Lhota              

Lhotka              

Liběchov              

Liblice              

Lobeč              

Lužec nad 
Vltavou 

   ano        ano  

Malý Újezd              

Medonosy              

Mělnické 
Vtelno 

           ano ano 

Mělník ano ano 
3x 

ano 
2x 

ano ano ano ano ano 
4x 

ano 
4x 

ano ano 
4x 

ano 
3x 

ano 
17x 

Nebužely     ano         

Nedomice              

Nosálov              

Obříství   ano           
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Řepín              

Stránka              

Střemy              

Sudovo 
Hlavno 

             

Tišice              

Tupadly              

Velký Borek              

Vidim   ano           

Všetaty              

Vysoká              

Želízy              

Tabulka 7: sociální služby dle obcí 

V následujících tabulkách jsou podrobně rozepsány sociální služby a zařízení, jež je poskytují. 

Jsou rozděleny do následujících kategorií: Sociální poradenství, Senioři a zdravotně postižení, 

Rodiny, děti a mládež, Osoby v krizi a osoby bez přístřeší a Ostatní. 

Sociální poradenství 

SPMM sociálně právní poradna Mělník 

Úřad práce ČR – 
pobočka Mělník 

pomoc v hmotné nouzi Mělník 

MÚ Mělník terénní a sociální práce Mělník 

Tabulka 8: Sociální služby - sociální poradenství 

Zdroj: Katalog sociálních služeb, MÚ Mělník 

Senioři a zdravotně postižení 

Maltézská pomoc 
průvodcovské a předčitatelské 
služby - doprava dětí s postižením 
do škol 

Mělník 

Maltézská pomoc osobní asistence Mělník 

Občanské sdružení Zahrada chráněné bydlení Nebužely 

Maltézská pomoc 
"adopce seniorů", sociálně 
aktivizační služby pro seniory 

Mělník 

Fokus Praha, o.s. sociálně aktivizační služby Mělník 

Český Červený Kříž - oblastní spolek 
Mělník 

zdravotní a pečovatelské služby na 
základě ŽL 

Mělník 

Fokus Praha, o.s. sociálně -terapeutická dílna Mělník 

Fokus Praha, o.s. 
sociální rehabilitace - centrum 
podpory zaměstnávání 

Mělník 

Fokus Praha, o.s. chráněné bydlení Mělník 

Fokus Praha, o.s. podpora samostatného bydlení Mělník 

Fokus Praha, o.s. sociální rehabilitace Mělník 

Místní organizace Svazu tělesně 
postižených 

sociální poradenství, rekondiční a  
ozdravné pobyty 

Mělník 
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Sdružení zajišťující budoucnost 
postižených dětí 

Denní stacionář Slunečnice Mělník Mělník 

Územní organizace Svazu diabetiků 
ČR 

poradenství, prevence, edukace, 
rekondice 

Mělník 

Svaz postižených civilizačními 
chorobami 

poradenství, prevence, rekondice Mělník 

Úřad práce ČR 
pomoc osobám zdravotně 
znevýhodněným 

Mělník 

Centrum seniorů Mělník 
Domov pro seniory - Domov 
Ludmila 

Mělník 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých odborné sociální poradenství Mělník 

Centrum seniorů Mělník 
Domov se zvláštním režimem - 
Domov Vážka 

Mělník 

Centrum seniorů Mělník 
Domov pro seniory - Domov 
Penzion 

Mělník 

Centrum seniorů Mělník terénní pečovatelská služba Mělník 

Senior Komplex Lužec nad Vltavou terénní pečovatelská služba Lužec nad Vltavou 

Senior Komplex Lužec nad Vltavou Domov se zvláštním režimem Lužec nad Vltavou 

Domov seniorů Vidim 
pobytové sociální služby pro 
seniory 

Vidim 

Denní stacionář Jitřenka Denní stacionář Mělník 

TPS Mělnické Vtelno terénní pečovatelská služba Mělnické Vtelno 

Dům s pečovatelskou službou denní stacionář Obříství 
Tabulka 9: Sociální služby - senioři a zdravotně postižení 

Zdroj: Katalog sociálních služeb, MÚ Mělník 

Rodiny, děti a mládež 

SPMM Azylový dům pro matky s dětmi Mělník 

Babylon, o.s. NZDM Mělník 

Babylon, o.s. 
sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

Mělník 

Pedagogicko-psychologická poradna 
Středočeského kraje - Odloučené 
pracoviště Mělník 

školské poradenské zařízení Mělník 

MŠ Pod Vrchem jesle + denní stacionář Mělník 

Rodinné centrum Chloumek,o.s.   Mělník 

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. služby pro rodinu Mělník 

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. miniškolka Rolnička Mělník 

MÚ Mělník - sociální kurátor odborné poradenství Mělník 

MÚ Mělník - oddělení sociálně právní 
ochrany 

odborné poradenství Mělník 

Město Mělník 
sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

Mělník 

Tabulka 10: Sociální služby - rodiny, děti a mládež 

Zdroj: Katalog sociálních služeb, MÚ Mělník 
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Osoby v krizi a osoby bez přístřeší 

SPMM Azylový dům Mělník 

SPMM noclehárna Mělník 

Ordinace AT pro prevenci a léčbu 
závislosti 

léčba a poradenství pro pacienty 
AT poradny 

Mělník 

Semiramis, o.s. - Mladá Boleslav - 
každý čtvrtek působnost v ulicích 
Mělníka 

centrum terénních programů Mladá Boleslav - Mělník 

MÚ Mělník - protidrogový 
koordinátor 

odborné poradenství Mělník 

Tabulka 11: Sociální služby - osoby v krizi a osoby bez přístřeší 
Zdroj: Katalog sociálních služeb, MÚ Mělník 

 

Ostatní 

MÚ Mělník veřejný opatrovník Mělník 

MÚ Mělník přestupková agenda Mělník 

Centrum seniorů 
Mělník 

dobrovolníci Mělník 

Probační a mediační 
služba ČR 

Zprostředkování jednání mezi 
pachatelem a obětí o urovnání 
následku trestného činu 

Mělník 

MÚ Mělník 
Manažer prevence kriminality - 
koordinační činnost 

Mělník 

MÚ Mělník koordinace komunitního plánování   

Tabulka 12: Sociální služby – ostatní 

Zdroj: Katalog sociálních služeb, MÚ Mělník 
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Graf 43: Struktura sociálních zařízení v rámci celé MAS 

Ještě zde můžeme vidět, strukturu zaměstnanosti v oblasti zdravotní a sociální péče. Největší 

koncentrace je ve městě Mělník, neboť i tam je koncentrováno nejvíce problémových okruhů v této 

oblasti: 

Mělnické vyloučené lokality 

V Mělníku se nachází tři vyloučené lokality v ulicích Na Oboře a Českolipská a v ulici Na Staré cestě.  

Českolipská (Pšovka)  

Lokalitu v ulici Českolipská tvoří jeden historický dům, který se nachází v průmyslové části města u  

hlavního silničního tahu Mělník – Slaný - Mladá Boleslav. Jde o hlučné prašné místo, které není od  

rychlostní komunikace oddělené žádným zábradlím, chybí jakákoli upozornění, že se v blízkosti  

pohybují lidé, což je pro obyvatele domu a děti zvlášť potencionálně nebezpečné.  

 Zkoumaná lokalita je relativně blízko městského centra, do čtvrti jezdí pravidelně MHD, 

občanská  obslužnost je dobře dostupná. V blízkosti jsou potraviny, základní i mateřská škola, hřiště je 

vzdálené  deset minut chůzí. Samotný dům, oficiálně chráněná památka, je dlouhodobě ve špatném 

(havarijním) a zanedbaném stavu, který se ještě zhoršil po povodních před deseti lety. Zdivo je vlhké, 

oknem i střechou do domu zatéká, části domu postupně odpadávají, dům drží pohromadě v podstatě 

jen díky improvizovanému vyztužení provedenému bezprostředně po povodních.  

 Dům má sedm bytových jednotek, byty jsou provlhlé, lidé zde žijí v nevyhovujících 

hygienických podmínkách. Byty jsou nedostatečně vytápěné kamny na tuhé palivo, do bytů je 

zavedena studená  voda, odpad, záchody a elektřina. V bytech nejsou koupelny. Rozvody vody a 

kanalizace jsou  nevyhovující, prosakují a kromě jiného způsobují i nepříjemný zápach.  Dům je v 

kolektivním vlastnictví obyvatel, na dům je uvalena exekuce. Původní majitelé za dům  nezaplatili, 

obyvatelé žádný nájem neplatí, nemají s majiteli vyjasněné právní vztahy. Obyvatelé také doplácejí 

poměrně vysoký dluh za nedoplatek vody, který vznikl zřejmě únikem z popraskaného  potrubí.  V 

domě má přihlášeno trvalé bydliště 25 lidí, ale žije zde přibližně dvojnásobek obyvatel, 30  dospělých 

a 20 dětí. Jednotlivé rodiny, které jsou většinou příbuzensky provázané, žijí v lokalitě dlouhodobě.  

 

Na Oboře  

 Lokalita se nachází poblíž domu v ulici Českolipská. Opět jde o jeden bytový dům uprostřed 

běžné městské zástavby od nedalekého centra oddělená hlavním tahem Mělník – Slaný – Mladá 

Boleslav. Školy a další občanská obslužnost je v dosahu, v okolí je ale hluk, umístění v blízkosti 

rychlostní silnice může ohrožovat bezpečnost dětí nejen sociálně vyloučených obyvatel.  
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 Dům by potřeboval rekonstrukci z hlediska standardu bydlení, není však v havarijním stavu. 

Dům nemá ani minimální údržbu, postupně chátrá, majitelé nemají na opravy prostředky. Okolní 

domy jsou zrekonstruované, slouží k bydlení nebo podnikání (sídla firem, obchody, atp.).  Dům má 

osm bytových jednotek, byty mají jednu až dvě místnosti. V bytech je zavedená voda, v  některých je 

koupelna, jedna společná se nachází na chodbě. Na dvorečku za domem vytvořili místní pro děti 

zázemí na hraní a místo k posezení. Okolí lokality je čisté, nejsou zde rozházené odpadky  nebo jinak 

zanedbaná údržba. Dům je v soukromém vlastnictví, patří dvěma bratrům, potomkům původních 

vlastníků. Na dům je uvalena exekuce. V domě podle různých zdrojů bydlí 50 osob. Podíl Romů nelze 

přesně určit, ale rodiny jsou pravděpodobně příbuzensky spjaté, sami o sobě mluví jako o „Cigánech“. 

Lokalita vznikla přirozeným stěhováním, podobně jako zkoumaná lokalit Českolipská je obývána 

dlouhodobě.  

 

Na Staré cestě  

Ve městě vznikla v posledních čtyřech letech další lokalita s typickými znaky sociálního vyloučení.  V 

ulici Na Staré cestě zakoupila romská rodina původem ze Slaného budovu bývalého zdravotního 

střediska. Jde o nebytové prostory, kde nelze mít nahlášené trvalé bydliště, které ale slouží jako 

obydlí minimálně 20 lidem.  

 Samotná budova je zanedbaná, neopravovaná, lidé zde žijí v nevyhovujících hygienických 

podmínkách. Obyvatelé domu nepečují ani o jeho okolí. Budova je uprostřed klidné vilové čtvrti, jejíž  

obyvatelé vnímají lokalitu poměrně nelibě.  

 Ve srovnání s lokalitami Českolipská a Na Oboře vykazují lidé obývající bývalé zdravotní 

středisko vyšší míru migrace, lidé zde žijí sezónně, bez vazby na město. Majitelům zřejmě nárazově 

obyvatelé platí za pobyt určitý obnos, budova jako celek je ale opět v exekuci. 
 

Zdroj:Strategie pro sociální začleňování Lokálního partnerství Mělnicko 2012-2014 

 

Graf 44: Zdravotní a sociální péče 

7.3 Vzdělávání, školství 

Ve výsečovém grafu níže je možné vidět, že největší je počet mateřských škol, které se 

nacházejí ve dvaceti obcích. Dohromady je mateřských škol 25. Základních škol s nižším 

stupněm (1. - 5. třída) je na území 12. Úplných základních škol (až do 9. třídy) je 11 – což je 

ovšem počet celkový.  
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Graf 45: Struktura školství v rámci celé MAS 

V následujících grafech jsou zachyceny počty jednotlivých školských zařízení – od mateřských 

škol až po střední školy. 

 
Graf 46: Mateřské školy - počet 



 

49 
 

 
Graf 47: Základní školy - nižší stupeň 

 
Graf 48: Základní školy - vyšší stupeň 

 

 
Graf 49: Počty SŠ celkem v rámci MAS 
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Vybavenost jednotlivých obcí školskými zařízeními 

Obec MŠ 
ZŠ I. 

stupeň 
ZŠ I. a II. 
stupeň 

Střední škola 
Škola se spec. vzdělávacími 

potřebami 

Býkev      

Cítov ano ano    

Dobřeň      

Dolní Beřkovice ano  ano   

Dolní Zimoř      

Dřísy ano ano    

Hlavenec      

Hořín ano ano    

Hostín      

Kadlín      

Kanina      

Kluky      

Kly ano  ano   

Kokořín      

Lhota      

Lhotka      

Liběchov ano  ano ano 
Střední odborné učiliště 

Liběchov 

Liblice ano     

Lobeč      

Lužec nad Vltavou ano  ano   

Malý Újezd ano ano    

Medonosy      

Mělnické Vtelno ano ano    

Mělník 5 1 4+ 1ZUŠ 
ISŠT, Gymnázium, 

SPŠS, ČZA, SSZŠ,o.p.s 
ZŠ a PS Mělník 

Nebužely ano ano    

Nedomice ano ano    

Nosálov      

Obříství ano     

Řepín ano ano    

Stránka      

Střemy      

Sudovo Hlavno      

Tišice Ano 2x ano    

Tupadly      

Velký Borek ano ano    

Vidim      

Všetaty ano  ano   

Vysoká ano  ano   

Želízy ano ano    

Tabulka 13: Vybavenost jednotlivých obcí školskými zařízeními   Zdroj: Vlastní šetření 
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V území MAS Vyhlídky je chybí zařízení pro děti do 3 let věku. Limitní je kapacita mateřských 

škol. Školy základní plánují rozšíření kapacit pro žáky odcházející z mateřských škol. Rovněž 

zřizovatelé plánují údržbu budov v souvislosti s energetickými úsporami investice do 

vybavení škol. Plánuje se zřízení lesní třídy a opatření vedoucí k větší integraci migrantů.  Pro 

děti se speciálními vzdělávacími potřebami funguje na Mělníku jedna Základní škola speciální 

a Praktická, s přípravnými ročníky. Střední učňovské školství zajišťuje Integrovaná střední 

školatechnická v Mělníku. Umožňuje studium technických oborů /elektromechanik, obráběč 

kovů/ ve dvouletých, tříletých a čtyřletých oborech. Absolventi tříletých oborů mají možnost 

získat maturitní zkoušku v tříletém nástavbovém studiu. Střední odborné učiliště Liběchov 

s obory zahradník, florista prodavač, opravář zemědělských strojů, zahradník florista, dále 

poskytuje dvouletou praktickou výuku pro žáky s lehkým mentálním postižním pro získání 

základních pracovních návyků. Ve škole probíhá program „Podpora sociálně znevýhodněných 

romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol pro rok 2014“. Kromě 

Liběchova je soustředěno veškeré střední školství na Mělníku, funguje víceleté Gymnázium 

Jana Palacha, střední průmyslová škola stavební, Česká zemědělská akademie, která je jak 

čtyřletou střední školou, tak školou vyšší odbornou a rovněž nabízí výuční obor zahradník. Na 

Mělníku je jedinou soukromá škola a to Soukromá škola zdravotní Mělník,o.p.s. která nabízí 

čtyřleté studium s maturitní zkouškou.  

8. Technická infrastruktura 

Nejvýznamnějším energetickým zdrojem je Elektrárna Mělník v Horních Počaplech. Jedná se 

o tři postupně budované elektrárny, z nichž první funguje v současné době jako teplárna. 

Dálkovod z elektrárny zajišťuje teplo severní části Prahy. 

V rámci odpadového hospodářství existuje ve městě Mělník pravidelný svoz komunálního 

odpadu během celého pracovního týdne. Pro lepší služby občanům jsou zřízeny 4 sběrné 

dvory, které ne však zcela plní představy města Mělník. Na území obcí jsou umístěny 

kontejnery na tříděný odpad a je zajišťován jejich pravidelný odvoz. Tři obce spolupracují a 

zbudovaly si společný sběrný dvůr. V rámci DSO SO Kokořínska je hrazen periodicky tzv. 

pojízdný kontejner, který realizuje trasu po členských obcích DSO. Kontejnery na nebezpečný 

odpad si každá obec objednává zvlášť. 

 V oblasti telekomunikací má region dva významné body a to samonosný vysílač na 

Chloumku-část města Mělník a Vrátenskou rozhlednu v obci Lobeč, na kterých mají operátoři 

umístěná svá zařízení. Jižní část regionu nemá se pokrytím signálů jednotlivých operátorů 

větší problém, nicméně severnější část v oblasti Kokořínského údolí a jeho okolí je pro 

přenos dat komplikovanější, a to především kvůli členitosti terénu a skalním útvarům, které 

komplikují a často i znemožňují přenos signálu. Části území jsou pokryté pouze wifi 

systémem, neboť tato část území není pro pokládku optických kabelů pro operátory finančně 

zajímavá z důvodů nízkého počtu potencionálních budoucích uživatelů. 

Pokud jde o kanalizaci, obecně platí rozdělení území, jak je uvedeno v odstavci výše. Tedy, že 

obce v jižní části území MAS, které jsou položeny v rovinatějším terénu, nemají s kanalizací 
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problém, ovšem obce na Kokořínsku, vzhledem k členitosti terénu, mají často vybudování 

kanalizace zcela znemožněno a to nejen kvůli vysokým finančním nárokům, ale i obtížnému 

případnému technickému řešení. 

 V rámci problematiky povodní jsou nejvíce ohrožené oblasti spadající pod Mělník, 

zejména Brozánky (které byly při povodních v r. 2013 zatopeny). Dále určité části samotného 

města Mělník a přilehlé obce, např.: Býkev, Hořín nebo Dolní Beřkovice. Protipovodňové 

hráze, které jsou vybudovány, chrání část Mělníka, Mlazice a Pšovku před velkou vodou. Byly 

významné při povodních v roce 2013. V Hoříně hráz přetékala, ale neprotrhla se. Řešení 

protipovodňového systému pro ohrožené oblasti jako komplexního řešení je jedním z 

požadavků starostů na řešení společných témat. 

Pokud jde o průmyslová odvětví, převažují na území MAS dva sektory, a to elektrárenský a 

strojírenský, konkrétně brousící technika, kdy závod Erwin Junker je jedním z největších 

zaměstnavatelů na území obce i okolí, který je dodavatelem součástí pro motory 

významných evropských výrobců automobilů. Dále se jedná o průmysl potravinářský a 

dřevařský. Další sektor zastupují služby v oblasti logistiky, kde vzhledem k umístění bývalých 

loděnic, bylo možné zajistit fungování velkého kontejnerového překladiště. 

9. Doprava 

Poloha regionu je relativně příznivá ve vztahu k hlavnímu městu Praze. Region protínají 

důležité komunikace napojující se na dálnici D8, která spojuje Prahu, Ústí nad Labem a 

Drážďany. MHD pro Mělník obstarává soukromá společnost provozující dvě linky městských 

autobusů. Oblast DSO Sdružení obcí Kokořínska pokrývá linkami ČSAD a zčásti společnost 

Kokořínský SOK, s.r.o., který je finančně podporován krajem a dílem z prostředků samotných 

obcí. Regionem projíždějí i jiné autobusové linky, zejména meziměstské a ty, které spojují 

důležité aglomerace kraje. Dále linky obstarávají spojení s Prahou. Dají se také využívat 

cyklostezky, které jsou zároveň napojeny na železniční a autobusovou dopravu. Obslužnost 

železniční sítě je na dobré úrovni. Územím regionu prochází jak celostátní (dvoukolejná), tak 

regionální (jednokolejná) trať. Problémem je napojení na Prahu. Nároky na oblast silniční 

dopravy a osobních aut se zvyšují. Je větší potřeba parkovacích míst a stání na Mělníku i v 

rekreační zóně Kokořínského údolí, a to jak ze strany obyvatel, tak ze strany každodenně 

dojíždějících do města a návštěvníků. Obslužnost leteckou dopravou je řešena heliportem 

pro leteckou záchrannou službu, případně policii. Pro soukromé účely (ultralehká letadla a 

vrtulníky) lze použít malé soukromé letiště v obci Hořín. Letiště v Praze-Ruzyni je vzdáleno 

cca 45 km. Lodní doprava je zde významná, zejména díky soutoku řek Vltavy a Labe. Prochází 

zde splavná cesta s přístavy Mělník - Hamburk.  

10. Životní prostředí 

Z pohledu životního prostředí a čistého ovzduší jsou hlavními zdroji znečištění ovzduší v 

samotném městě Mělníku je automobilová doprava a v blízkém okolí Elektrárna Mělník (ČEZ, 

a.s.). Bydlení na venkově znamená bydlení v přírodě a to, ve srovnání s městem, je nejvyšší 

kvalita, kterou bydlení na venkově poskytuje. Z hlediska ekologické situace a životního 
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prostředí v CHKO Kokořínsko, jehož část je součástí území MAS, se nejedná o nijak velké, či 

důležité znečištění. Podstatně jiný obraz přináší působení průmyslu v těsné blízkosti CHKO, 

zejména SEPAP, a.s. Štětí a Elektrárna Mělník, a.s. V oblasti na jihu jsou zdroji znečištění 

Kaučuk, a.s. v Kralupech n. Vlt. a Spolana, a.s. v Neratovicích. V oblasti působí několik 

významných zemědělských podniků, z nichž jedna z největších je společnost Agro Liblice, 

s.r.o. zaměřená převážně na rostlinnou výrobu, jejich četnost vzrůstá v tradičních 

zemědělských oblastech, které se rozkládají v Polabí – ve východní části území MAS.  

 

10.1 Chráněná krajinná oblast Kokořínska 

 

Stručná charakteristika území CHKO Kokořínsko 
 

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko  byla vyhlášena v roce 1976. Rozloha je 272 km2. Na 

jejím území se nachází 21 maloplošných zvláště chráněných území:  PP Ronov, PR Vlhošť, PP 

Pod Hvězdou, PP Stříbrný vrch, PP Husa, PP Martinské stěny, PR Kostelecké bory, PR 

Mokřady horní Liběchovky, PP Deštenské pastviny, PP Kamenný vrch u Křenova, PP 

Osinalické bučiny, PP Prameny Pšovky, PP Špičák u Střezivojic, PP Černý důl, PP Kokořínský 

důl, PR Mokřady dolní Liběchovky, PP Stráně Hlubokého dolu, PP Želízky, PP Stráně 

Truskavenského dolu, PP Na Oboře, PP Mrzínov. 

 

Předmětem ochrany je rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou formovanou 

dlouhodobou činností člověka, s jedinečným geomorfologickým utvářením, s významným 

podílem přírodě blízkých lesních, skalních, lučních, vodních a mokřadních ekosystémů 

s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů, se značným zastoupením dřevin 

rostoucích mimo les a s mnoha kulturními a historickými památkami a soubory lidové 

architektury, které dotvářejí v obou částech rozdílný, ale charakteristický ráz krajiny 

v pískovcové oblasti. 

Po několikaletém procesu dochází ke změně a rozšíření území chráněné krajinné oblasti 

Kokořínsko – Máchův kraj. Chráněná krajinná oblast Kokořínsko-Máchův kraj  byla vyhlášena 

v roce 2014. Na jejím území se nachází 27 maloplošných zvláště chráněných území:  NPR 

Břehyně - Pecopala,  NPR Novozámecký rybník, NPR Velký a Malý Bezděz, NPP Jestřebské 

slatiny, NPP Swamp, PP Ronov, PR Vlhošť, PP Pod Hvězdou, PP, PP Kokořínský důl, PR 

Mokřady dolní Liběchovky, PP Stráně Hlubokého dolu, PP Želízky, PP Stráně Truskavenského 

dolu, PP Na Oboře, PP Mrzínov.V působnosti Správy CHKO Kokořínsko jsou dále:  

 Národní přírodní rezervace Hrabanovská černava, Čtvrtě,  Libický luh a  Kněžičky. 

 Národní přírodní památky Peklo,  Holý vrch,  Slatinná louka u 

Velenky,  Klokočka,  Rečkov,  Radouč, Kopičácký rybník, V jezírkách, Polabská černava 

a Žehuňský rybník. 
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Nové vymezení CHKO Kokořínsko - Máchův kraj:Chráněná krajinná oblast KokořínskoMáchův 

kraj má dvě nespojité části, část Kokořínsko a část Dokesko, a rozkládá sev katastrálních 

územích Bezdědice, Bezděz, Blatce, Blíževedly, Boreček, Bosyně, Brenná,Brocno, Březinka u 

Kokořína, Bylochov, Deštná u Dubé, Dobřeň, Dobranov, Doksy u Máchovajezera, Dolní Zimoř, 

Domašice, Dražejov u Dubé, Dřevčice, Dubá, Heřmaničky u Dobranova,Heřmánky, Holany, 

Houska, Hradčany nad Ploučnicí, Hvězda pod Vlhoštěm, Chcebuz, Chodeču Mělníka, 

Chudolazy, Janova Ves, Jestřebí u České Lípy, Jestřebice u Kokořína, Ješovice, Kanina, Kokořín, 

Korce, Kravaře v Čechách, Kruh vPodbezdězí, Kuřívody, Lhota u Dřevčic, Lhotka u Mělníka, 

Liběchov, Libovice, Litice, Lobeč u Mšena, Loubí pod Vlhoštěm, Luka, Medonosy, Mošnice, 

Mšeno, Nebužely, Nedamov, Nosálov, Obora v Podbezdězí, Okna v Podbezdězí, Okřešice u 

České Lípy, Olešno, Osinalice, Ostré, Pavličky, Provodín, Rašovice u Kalovic, Sedlec u Mšena, 

Sitné, Skalka u Blíževedel, Skramouš, Srní u České Lípy, Strachaly, Střednice, Střemy, 

Střezivojice, Stvolínky, Šemanovice, Tachov u Doks, Truskavna, Tubož, Tuhaň u Dubé, 

Tuhanec, Tupadly, Újezd u Chcebuze, Velký Újezd u Chorušic, Veselí nad Ploučnicí, Vidim, 

Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Vojetín, Vrchbělá, Vysoká u Mělníka, Zakšín,Zátyní, Žďár 

v Podbezdězí, Ždírec v Podbezdězí, Želízy a Žizníkov. 

Z obcí v územní působnosti Vyhlídky, z.s. leží v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj katastry 

Dobřeň, Jestřebice u Kokořína, Střezivojice, Dolní Zimoř, Kanina, Kokořín, Březinka, Janova 

Ves, Truskavna, Šemanovice, Lhotka u Mělníka, Liběchov, Ješovice, Lobeč, Medonosy, 

Chudolazy, Osinalice, Nebužely, Nosálov, Libovice a Střemy. 

 

Popis předmětů ochrany: 

Útvary neživé přírody 

Jeskyně nepřístupné veřejnosti 

Skalní pískovcové útvary 

Krajinné dominanty útvarů vyvřelých hornin 

 

Společenstva lesní 

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 

Středoevropské lišejníkové bory 

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 

Rašelinný les 

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, 

Alnionincanae, Salicionalbae) 
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Společenstva nelesní 

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 

Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách 

(Molinioncaeruleae) 

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 

Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladiummariscus) a druhy svazu Cariciondavallianae 

Zásaditá slatiniště 

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 

Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 

Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)   

Přirozená dystrofní jezera a tůně       

 

Druhy rostlin 

koniklec otevřený (Pulsatillapatens)       srpnatka fermežová (Drepanocladusvernicosus)            

popelivka sibiřská (Ligulariasibirica)hlízovec Loeselův (Liparisloeselii) 

střevíčník pantoflíček (Cypripediumcalceolus)tučnice česká (Pinguiculabohemica)     

vláskatec tajemný (Trichomanesspeciosum)    kuřička hercynská (Minuartiacaespitosa) 

hrotnosemenka hnědá (Rhynchosporafusca)prstnatec český (Dactylorhizabohemica) 

 

Druhy živočichů 

vrkoč útlý (Vertigoangustior), vrkoč bažinný (Vertigomoulinsiana), sokol stěhovavý 

(Falcoperegrinus),modrásek bahenní (Maculineanausithous),  modrásek očkovaný 

(Maculineateleius), 

modrásek černoskvrnný  (Maculineaarion),   páchník hnědý (Osmoderma eremita), 

přástevník kostivalový (Callimorphaquadripunctaria), tesařík alpský (Rosalia alpina), 

tesařík alpský (Rosalia alpina) ,  vážka jasnoskvrnná (Leucorrhiniapectoralis), 

klínatka rohatá (Ophiogomphuscecilia) ,  čolek velký (Triturusvulgaris), sekavec (Cobitissp.) , 

losos atlantský (Salmosalar),  piskoř pruhovaný (Misgurnusfossilis), jeřáb popelavý (Grus 

grus), 

slavík modráček (Lusciniasvecica,)moták pochop (Circusaeruginosus),  skřivan lesní 

(Lullulaarborea, 

lelek lesní (Caprimulguseuropaeus) ,   orel mořský (Haliaeetusalbicilla),  vydra říční 

(Lutralutra); 

 
Vodní toky 

Ploučnice vodní tok přírodní 

Robečský potok vodní tok přírodní 

Liběchovka vodní tok přírodní 

Pšovka vodní tok přírodní 
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Obrázek 2: CHKO Kokořínsko - Máchův kraj - mapa 
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Obce v působnosti MAS Vyhlídky,z.s.na území CHKO Kokořínsko (od 1.9.2014– 
Kokořínsko-Máchův kraj) 
 

charakteristika 

obec 

problémy v daném území 

(ekolog. zátěže, ČOV, černé 

skládky, organizované akce) 

rozvoj v daném území (zonace, naučné stezky,  

opatření z PP) 

Dobřeň 
Dobřeň, Jestřebice, 
Střezivojice 

  

Dolní Zimoř 
Dolní a Horní Zimoř 

Chybí kanalizace a ČOV  

Kanina Chybí kanalizace a ČOV Na území obce se vyskytuje I.-III. zóna CHKO 

Kokořín 
Kokořín, Březinka,Janova 

Ves, Truskavna, 

Šemanovice 

Chybí kanalizace a ČOV  

Lhotka  Na území obce se vyskytuje I.-IV. zóna CHKO 

Liběchov 
Liběchov, Ješovice 

 Na území obce se vyskytuje I.-IV. zóna CHKO 

Lobeč  Na území obce se vyskytuje I.-III. zóna CHKO 

Medonosy 
Medonosy, Chudolazy, 

Osinalice 

Chybí kanalizace a ČOV 
Do CHKO zasahuje pouze malý cíp území na Z obce 

(IV.zóna CHKO) 

Nebužely  

Rozšíření CHKO od 1.9. (zonace zatím nezjištěna) 

Návrhy CHKO: dokončit projednávání vyhlášení NPP 

Jestřebské slatiny; zlepšit vodní režim Jestřebských 

slatin;udržet bezlesí na druhově bohatých 

rašelinných plochách (NPP Swamp, Jestřebské 

slatiny); revitalizace Robečského potoka v úseku 

mezi Máchovým jezerem a silnicí Jestřebí–Provodín 

v území navrhované NPP Jestřebské slatiny 

Nosálov 
Nosálov,Libovice 

Částečná kanalizace a ČOV 

Na území obce se vyskytuje I.-IV. zóna CHKO České 

středohoří a III. zóna CHKO Kokořínsko; požadavek 

CHKO České středohořínově vyhlásit PP Bobří 

soutěska 

Střemy 

 
Chybí kanalizace a ČOV Na území obce se vyskytuje III. a IV. zóna CHKO 

Tupadly  Na území obce se vyskytuje I.-IV. zóna CHKO 

Vidim 

od 1.9. 
Pouze částečná ČOV Na území obce se vyskytuje III. a IV. zóna CHKO 

Vysoká 
Chodeč, Strážnice, 

Střednice 

od 1.9. 

  

Želízy  

Rozšíření CHKO od 1.9. (zonace zatím nezjištěna) 

Návrhy CHKO: vyhlášení PP Hradčanské stěny 

(ochrana izolovaných botanicky cenných 
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charakteristika 

obec 

problémy v daném území 

(ekolog. zátěže, ČOV, černé 

skládky, organizované akce) 

rozvoj v daném území (zonace, naučné stezky,  

opatření z PP) 

společenstev na vápnitých pískovcích); upravit 

vyhlášení PR Hradčanské rybníky (změny ve 

vymezení území aj.); vyhodnotit možnost vyhlásit PR 

Niva Ploučnice; usměrnit turistické využívání 

Ploučnice (tábory, vodáci); udržovat nejvýznamnější 

lokality psamofilní vegetace (Vrchbělská střelnice, 

PR Hradčanské rybníky, písčina u Držníku, 

Hradčanské stěny aj.); potlačovat expandující druhy 

na vřesovištích v okolí Hradčanského letiště, v 

prostoru letiště (vlčí bob mnoholistý), v nivě 

Ploučnice (netýkavka žláznatá), v Hradčan. stěnách 

(hasivka orličí, třtina křovištní) aj. 

Tabulka 14: Obce MAS na území CHKO Kokořínsko 

Zdroj: http://mapy.nature.cz (aktuální ke dni 21.8.2014), plány péče chráněných území 

10.2 Odpadové hospodářství 

Odpadové hospodářství je jednou z mnoha problematik, které v současné době většina obcí 

a měst řeší v samostatné působnosti. Jedná se hlavně o povinnosti obcí a měst jako původců 

odpadů a také povinnosti při zajištění nakládání s odpady, zajištění jeho financování a mnohé 

další. Obce jsou nositelem odpadů od občanů ČR. Mají tedy povinnosti při zajištění svozu 

odpadů, zajištění sběrných míst pro odkládání odpadů, zajištění veškerých nádob na odpad 

(i tříděný), zajištění dalšího nakládání s odpadem apod.  

Obce a města mají povinnost zajistit nakládání s: 

 odpady pocházejícími od občanů, žijících na jejich území, 

 odpady vzniklými při jejich samotné činnosti, 

 odpady pocházejícími od malých firem a živnostníků, kteří jsou zapojeni do jejich 

systému odpadového hospodářství. 

Nakládání s odpady hradí obce z vlastních finančních prostředků.  

Územ íMAS Vyhlídky je ve většině pokryto většími společnostmi, jako je AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. a .A.S.A., jejichž postavení na trhu (na daném území) je dominantní. Tato 

situace - stejně jako v jakékoliv jiné obchodní sféře - staví zákazníka, v tomto případě obec, 

do nevýhodného postavení - na trhu nenajde konkurenční společnost s dostatečným 

servisem a nemá tak možnost vyjednávat o cenách. Jediným východiskem je vytvoření DSO v 

oblasti odpadového hospodářství a sjednání svozové služby u dostatečně pružného, ovšem 

lokálně působícího a zejména levnějšího partnera. V Mělníku pak působí spol. Profiodpady, 

ovšem bez návaznosti na činnost Města Mělník. V menších obcích jsou sběrné dvory 

nahrazovány tzv. sběrnými místy. 
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Provozovatelé zařízení 
Adresa provozu na území ORP Provozovatel/vlastní

k (O, S) Ulice a čp Obec ZÚJ  

FULVIA sro Českolipská 1134 Mělník 534676 S - v likvidaci 

Fulviasteel s.r.o. Na Průhoně 3412 Mělník 534676 S 

Tilia Mělník spol. s r.o. Vliněves 9 Dolní Beřkovice 534765 S 

Tabulka 15: Třídící linky na území MAS 

Zdroj: vlastní šetření 

Zřízení centrální třídírny v optimalizované vzdálenosti od zúčastněných obcí či vytvoření sítě 

malých třídíren je cestou ke snížení nákladů na provoz odpadových systémů v obcích, do 

provozu třídíren může obec či obce vstoupit buď kapitálově, technickou infrastrukturou či 

personálně (ideální pro výkon veřejně prospěšných prací, příležitosti pro nezaměstnané 

občany apod.). V případě sítě třídíren vzniká možnost regulace toku odpadů v rámci DSO a 

posílení vyjednávací pozice vůči odběrateli vytříděných komodit - spojené obce s relativně 

velkým množstvím tříděné suroviny získají vůči odběratelům (např. hutě, papírny či 

zpracovatele plastů) vyšší atraktivitu. 

Zařízení spalovny odpadů a zařízení pro energetické využití odpadů se v území nevyskytuje. V 

uplynulém roce byla otevřena myšlenka vybudování spalovny SKO v areálu ČEZ Elektrárna 

Mělník v k.ú. Horní Počaply. Vzhledem k nedostatečné zdrojové kapacitě území (pro 

spalovnu je třeba vytvořit základu o počtu min.100 tis EO) se předpokládala spádovost i z 

jiných krajů a Prahy. Tento záměr není vzhledem k logistickým nárokům realizovatelný. 

Oblast míst nelegálně uložených odpadů, tzv. černých skládek, je jedna z mála oblastí 

ekologie, které doznaly pozitivních změn. V roce 1994 nechal tehdejší Okresní úřad 

zmapovat výskyt černých skládek na území okresu Mělník, a to skládek s min. 100 t 

uloženého odpadu a mimo katastry měst Mělník, Kralupy n. Vlt., Mšeno, Neratovice. 

Výsledkem bylo celkem 165 takto filtrovaných nepovolených skládek na území okresu. Na 

základě tohoto průzkumu zahájil tehdejší OkÚ rozsáhlou kontrolně-metodickou práci a po 8 

letech se počet černých skládek snížil o cca 90 % - významnou měrou k tomuto zlepšení 

přispělo zavedení systémů sběru SKO v obcích, možnost odložení odpadů v místech k tomu 

určených na území obce a celkově zvýšené povědomí obyvatel o funkci krajiny a správných 

ekologicko-sociálních návycích, svou roli jistě sehrává i generační obměna. V současnosti se 

nové černé skládky objevují takřka sporadicky (v porovnání se zmiňovaným obdobím), na 

území jsou evidovány černé skládky v řádech jednotek, obvykle se jedná o zvyková místa 

parkování, okolí neprovozovaných, zejména průmyslových staveb, a v lokalitách sídlišť a 

související infrastruktury (např. garážové bloky). Masivní "černé skládkování" se zde 

nevyskytuje, jedná se o ojedinělé nízkoobjemové kupy. 
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10.3 Ochrana ovzduší 

Obce, které mají ve svém okolí továrny nebo elektrárny jsou na tom o poznání hůře, co se 

týče čistoty ovzduší. Mezi obce, které leží v přímé blízkosti obce Horní Počaply, ve které se 

nachází Elektrárna Mělník, patří: Cítov, Dolní Beřkovice a Liběchov. Například obec Obřístvíse 

nachází v pomyslném průmyslovém trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří podniky Spolana 

Neratovice, Kaučuk Kralupy nad Vltavou a Elektrárna Mělník-Horní Počaply, které mají 

nepopiratelný vliv na zdejší krajinu. 

10.4 Ochrana vod 

Na Mělnicku se nachází významné jímací území, které zajišťuje odběr povrchových a 

podzemních vod do vodovodního systému. Samotným jímáním tedy rozumíme odběr vody 

z vodního zdroje prostřednictvím jímacího objektu. Voda z podzemních zdrojů je tvrdá – to 

znamená, že obsahuje vápník a hořčík. Oproti povrchové vodě, která je měkká, je tedy 

kvalitnější. Bohužel se z tvrdé vody tvoří vodní kámen.  

Mělnické jímací území se nachází u obce Mělnická Vrutice a je v něm na 100 ha 37 vrtů.  

Z pohledu samotných podzemních vod, z 80% jde o vodu z podzemních zdrojů v oblasti 

Liběchova, odkud putuje například do Mělníka, a právě z Mělnické Vrutice, odkud se vodou 

zásobuje hlavně Kladensko a Slánsko. 

V rámci čistoty vody, je na území MAS zřízena jedna velká čistička odpadních vod a to 

v Mělníku – Mlazicích. 

10.5 Ochrana půdy 

Mezi významné aspekty péče o ochranu půdy jsou protierozní opatření. Mohou mít podobu 

pozemkových úprav. V pozemkových úpravách se uplatňují způsoby protierozních a 

protipovodňových opatření jako jsou:  

 Technická opatření (stavebně technická) 

- meze, průlehy, rozdělení svahů, nádrže, suché nádrže (poldry), meandrování tok 

 Změna druhů pozemků 

- zatravnění, zalesnění 

10.6 Zeleň krajině a sídlech 

Většina obcí v územní působnosti MAS Vyhlídky nemá s údržbou zeleně a veřejného 

prostranství problémy a snaží se o ně aktivně starat. U některých obcí je problém, ale 

zároveň mají záměr, který pomůže k revitalizaci zeleně a zkrášlení prostranství obce. 

 

 

 

 

 

http://www.spolana.cz/
http://www.spolana.cz/
http://www.kaucuk.cz/
http://www.cez.cz/
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Významné a památné přírodní prvky v obcích v územní působnosti MAS Vyhlídky 

 

 
Název obce 
součásti správního 
území 

CHKO 
Kokořínsko-
Máchův kraj 

Hodnoty území 
rozvoj v daném území (zonace, 

naučné stezky,  opatření z PP) 

1. Býkev 
Jenišovice 

  nadregionální biokoridor 

2. Cítov 
Daminěves 

  

regionální biokoridor Vlčí les-Beřkovice, 
regionální biocentrum Vlčí les, regionální 
biocentrum Beřkovice, nadregionální 
biokoridor 

3. 
Dobřeň 
Jestřebice, Střezivojice, 
Klučno, Vlkov 

CHKO Viz tabulka CHKO Viz tabulka CHKO 

4. Dolní Beřkovice 
Vliněves, Podvlčí 

 EVL Labe-Liběchov 

regionální biokoridor Vlčí les-Beřkovice, 
regionální biocentrum Vlčí les, regionální 
biocentrum Beřkovice, nadregionální 
biokoridor 
- v EVL Labe-Liběchov se doporučuje  zamezit 
odstraňování příbřežních náplavů a litorální 
vegetace 

5. Dolní Zimoř 
Částečně v 
CHKO 

Viz tabulka CHKO 
Viz tabulka CHKO + regionální biokoridor 
Žerka, regionální biocentrum Žerka 

6. 
 
Dřísy 

 PP Prutník 

regionální biokoridor Cecemín, nadregionální 
biokoridor 
- v PP Prutník se doporučuje potlačit invazní 
druhy dřevin a odstraňovat keřové patro 
v lesním porostu 

7. Hlavenec  
Památný strom – moruše v 
Hlavenci 

regionální biocentrum Chobot, nadregionální 
biokoridor, naučná stezka Krajinou Rudolfa II. 

8. Hořín 
Brozánky, Vrbno, Zelčín 

 

EVL Labe-Liběchov, památný 
strom – platan javorolistý 
(Brozánky) , dub letní 2 ks 
(Hořín) 

regionální biocentrum Hořín, regionální 
biocentrum Úpor a Kelské louky, 
nadregionální biokoridor 
- v EVL Labe-Liběchov se doporučuje  zamezit 
odstraňování příbřežních náplavů a litorální 
vegetace 

9. Hostín  
EVL Kokořínsko (pouze SZ cíp 
katastru) 

regionální biokoridor Borek – Řepínský důl, 
nadregionální biokoridor, nadregionální 
biocentrum Řepínský důl 
- v EVL Kokořínsko se doporučuje pravidelné 
sečení mokřadních luk, tvorba nových 
mokřadů a prosvětlení lesních porostů  

10. Kadlín 
Ledce 

 památný strom – Kadlínská lípa regionální biokoridor Žebický-Doubka 

11. Kanina CHKO viz tabulka CHKO viz tabulka CHKO 

12. Kluky  _____ _____ 

13. 

Kly 
Dolní Vinice, Hoření 
Vinice, Krauzovna, Lom, 
Větrušice, Záboří 

 
PR Kelské louky, EVL Úpor-
Černínovsko 

regionální biokoridor Borek-Záboří, 
regionální biocentrum Úpor a Kelskélouky,  
regionální biocentrum Záboří, nadregionální 
biokoridor 
- v EVL Úpor-Černínovsko se doporučuje 
pravidelné sečení lučních porostů, 
pralesovité typy lesních porostů ponechat 
samovolnému vývoji 
- V PR Kelské louky se doporučuje pravidelné 
sečení 
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14. 

Kokořín 
Březinka, Janova Ves, 
Kokořínský Důl, 
Šemanovice, Truskavna 

CHKO viz tabulka CHKO viz tabulka CHKO 

15. Lhota  
památný strom – Jilm 
habrolistý, Dub u Lhoty 2 

nadregionální biokoridor 

16. Lhotka 
Hleďsebe 

částečně v 
CHKO 

viz CHKO + NPP Holý vrch,  

viz CHKO + regionální biokoridor Chloumek-
Borek 
- v NPP Holý vrch se doporučuje  
odstraňování plevelných druhů dřevin a keřů 

17. Liběchov 
Ješovice 

částečně v 
CHKO 

viz CHKO + EVL Labe-Liběchov  

viz CHKO + regionální biokoridor Beřkovice-
Žerka, regionální biocentrum Ješovice, 
regionální biocentrum Luh 
- v EVL Labe-Liběchov se doporučuje  zamezit 
odstraňování příbřežních náplavů a litorální 
vegetace 

18. Liblice  
PR Slatinná louka u Liblic, PP 
Zámecký park Liblice, EVL 
Zámecký park Liblice 

regionální biocentrum Liblice, nadregionální 
biokoridor, naučná stezka Slatinná louka u 
Liblic 
- v EVL, PP Zámecký park Liblice  a PR 
Slatinná louka u Liblic se doporučuje 
pravidelné sečení lučních a mokřadních 
porostů a výřez náletu 

19. Lobeč 
částečně v 
CHKO 

viz CHKO viz CHKO 

20. Lužec nad Vltavou 
Chramostek 

  
regionální biocentrum u Kozárovic,  
nadregionální biokoridor 

21. 
Malý Újezd 
Vavřineč, Jelenice 

 
 

NPP Polabská černava, EVL 
Kokořínsko 

regionální biokoridor Borek-Řepínský důl, 
regionální biokoridor Borek-Záboří, 
regionální biocentrum Borek u Polabské 
černavy, nadregionální biokoridor 
- v EVL Kokořínsko a NPP Polabská černava  
se doporučuje pravidelné sečení mokřadních 
luk, tvorba nových mokřadů a prosvětlení 
lesních porostů 

22. 

Medonosy 
Chudolazy, Osinalice, 
Nové Osinalice, 
Osinaličky 

CHKO viz CHKO viz CHKO 

23. Mělník  

PP Vehlovické opuky,  EVL 
Labe-Liběchov, EVL Úpor-
Černínovsko,  památný strom – 
Jilm u mlýna (2 ks), Lípa u 
hrobky Valentů na Chloumku, 
Jerlín v Mělníku,  Buk lesní, Dub 
letní fastigiální, Rousovický dub 
Na Hadílku 

regionální biokoridor Chloumek-Borek,  
regionální biocentrum Chloumek, 
nadregionální biokoridor 
- v EVL Labe-Liběchov se doporučuje  zamezit 
odstraňování příbřežních náplavů a litorální 
vegetace 
- v EVL Úpor-Černínovsko se doporučuje 
pravidelné sečení lučních porostů, 
pralesovité typy lesních porostů ponechat 
samovolnému vývoji 

24. Mělnické Vtelno 
Radouň, Vysoká Libeň 

  
nadregionální biokoridor, nadregionální 
biocentrum Řepínský důl 

25. Nebužely 
částečně v 
CHKO 

viz CHKO  viz CHKO +nadregionální biocentrum 
Řepínský důl 

26. Nedomice  
EVL Polabí u Kostelce, památný 
strom – Mléč v Nedomicích 

regionální biocentrum Cecemín, 
nadregionální biokoridor 
- v EVL Polabí u Kostelce se doporučuje 
pravidelné sečení lučních a mokřadních 
porostů, pralesovité typy lesních porostů 
ponechat samovolnému vývoji, zamezit 
umělé rybí obsádky 

27. Nosálov částečně v viz CHKO viz CHKO 
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Libovice,Příbohy, 
Brusné I. díl 

CHKO 

28. 
Obříství 
Semilkovice, Dušníky 

 
PR Úpor, EVL Úpor-
Černínovsko, památný strom - 
Jerlín v Obříství 

regionální biokoridor Dřínov-Úpor, regionální 
biocentrum Úpor a Kelské louky, 
nadregionální biokoridor 
- v EVL Úpor-Černínovsko se doporučuje 
pravidelné sečení lučních porostů, 
pralesovité typy lesních porostů ponechat 
samovolnému vývoji 
- v PR Úpor se doporučuje  vytvářet 
podmínky pro přirozenou obnovu a šetrné 
hospodaření v lesním porostu 

29. Řepín 
Živonín 

  nadregionální biocentrum Řepínský důl 

30. 
Stránka 
Ostrý, Tajná 

  
regionální biokoridor Kokořínský důl-Žebický, 
regionální biocentrum Žebický 

31. 
Střemy 
Jenichov 

částečně v 
CHKO 

viz CHKO + památný strom – U 
dvou borovic 

viz CHKO + nadregionální biocentrum 
Řepínský důl 

32. Sudovo Hlavno   
regionální biokoridor Cecemín,  regionální 
biocentrum Kalek, nadregionální biokoridor 

33. 
Tišice 
Kozly, Chrást 

 

PP Písčina u Tišic, PR Všetatská 
černava, EVL Polabí u Kostelce, 
EVL Písčina u Tišic, EVL 
Všetatská černava, EVL Úpor-
Černínovsko, památné stromy – 
Lípa v Kozlech 

regionální biokoridor Liblice, regionální 
biocentrum V Jiřině, regionální biocentrum 
Mlékojedský luh, regionální biocentrum Úpor 
a Kelské louky 
- v EVL Úpor-Černínovsko se doporučuje 
pravidelné sečení lučních porostů, 
pralesovité typy lesních porostů ponechat 
samovolnému vývoji 
- v EVL Polabí u Kostelce se doporučuje 
pravidelné sečení lučních a mokřadních 
porostů, pralesovité typy lesních porostů 
ponechat samovolnému vývoji, zamezit 
umělé rybí obsádky 
- v EVL a PP Písčina u Tišic  se doporučuje 
pravidelné sečení a odstraňování náletu 
- v EVL a PR Všetatská černava se doporučuje 
pravidelné sečení mokřadních porostů, 
zamezení eutrofizace 

34. Tupadly CHKO viz CHKO viz CHKO 

35. 
Velký Borek 
Mělnická Vrutice, 
Skuhrov 

 
NPP Polabská černava, EVL 
Kokořínsko,  

regionální biokoridor Chloumek-Borek, 
regionální biokoridor Borek-Řepínský důl, 
regionální biocentrum Borek u Polabské 
černavy, nadregionální biokoridor 
- v EVL Kokořínsko a NPP Polabská černava se 
doporučuje pravidelné sečení mokřadních 
luk, tvorba nových mokřadů a prosvětlení 
lesních porostů 

36. Vidim CHKO viz CHKO viz CHKO 

37. Všetaty 
Přívory 

  

regionální biokoridor Záboří-Cecemín, 
regionální biokoridor Liblice, regionální 
biocentrum Záboří, regionální biocentrum 
Cecemín, regionální biocentrum Liblice, 
nadregionální biokoridor 

38. 
Vysoká 
Chodeč, Střednice, 
Strážnice, Bosyně 

částečně v 
CHKO 

viz CHKO + EVL Žerka 

viz CHKO + regionální biokoridor Beřkovice-
Žerka, regionální biocentrum Travnocestní, 
regionální biocentrum Chloumek, regionální 
biocentrum Žerka 
- v EVL Žerka se doporučuje pastva a výřez 
křovin 

39.  Želízy 
Sitné, Nové Tupadly 

CHKO viz CHKO viz CHKO 
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Tabulka 16: Významné a památné přírodní prvky v obcích na území MAS 

Zdroj: 

 

Použité zkratky: 

PP – přírodní památka 

PR – přírodní rezervace 

NPP – národní přírodní památka 

NPR – národní přírodní rezervace 

CHKO – chráněná krajinná oblast 

EVL – evropsky významná lokalita 

 

10.7 Energetika 

Jak bylo již výše zmíněno, hlavním zdrojem znečištění ovzduší na území MAS je Elektrárna 

Mělník (ČEZ, a.s.) v Horních Počaplech. Jedná se o technologický komplex tří elektráren 

označovaných římskými číslicemi I. až III. Elektrárna Mělník zajišťuje kromě výroby elektřiny i 

dodávku tepla. 

11. Cestovní ruch 

Přírodní a kulturně historický potenciál území je vysoký a umožňuje rozvoj nejrůznějších 

forem cestovního ruchu. V rámci samotného města je Mělník v oblastech technické 

vybavenosti, kultury, sportu, volnočasových aktivit a cestovního ruchu plně vybaven, a to 

velmi dobře. Mezi nejvýznamnější památku ve městě Mělník je považován zámek s vyhlídkou 

na soutok řek Vltavy a Labe. Dalším lákadlem v okolí města může být CHKO Kokořínsko, 

samotný hrad Kokořín či zámek v Liblicích. 

Region je rekreačním lákadlem díky CHKO a výhodou blízkosti hlavního města. Vždy byl cílem 

rekreace, i když se převážně jedná o rekreaci sezónní v rámci letní sezóny. Oblast poskytuje 

různé typy ubytovacích zařízení různých kategorií a cenových úrovní, od kempů až po 

čtyřhvězdičkové hotelové zařízení. Díky této nabídce je prostor pro klientelu všech cílových 

skupin. V posledních letech se zvýšila i nabídka a úroveň stravovacích zařízení a doplňkových 

služeb poskytovaných v rámci cestovního ruchu. 

Na území je velké množství památek kulturních, architektonických, technických, sakrálních a 

přírodních, z nichž se jedná především o ojedinělý pískovcový reliéf Kokořínska.  Část oblasti 

spadá do NATURA 2000, mokřady do Ramsarské úmluvy a nachází se zde i velký počet 

maloplošných chráněných území s ojedinělou flórou a faunou vyskytující se pouze a jen v 

této oblasti. 
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11.1 Cyklostezky 

 

Číslo Trasa Km třída 

*0001 Vrátenský okruh – Nosálov – Horní Houska - Nosálov 15 IV. 

2 Kralupy n.Vlt. – Mělník – Litoměřice – Velké Březno (113 km) 13 I. 

*0003 Horní Houska - Tubož - Horní Houska 7 IV. 

*0008 Nosálov – Řepínský důl – V lukách 25 IV. 

*0009 Mělnické Vtelno – Kadlín - Stránka – Mšeno – Cikánský plácek –  Hlučov 20 IV. 

*0010 Dolina - Kokořín – Dolní Zimoř – Želízy 11 IV. 

*0011 Na Dole „Truskavenský“ – Dobřeň 6 IV. 

*0012 Vojtěchov - Dobřeň - Vidim – Tupadly – Malý Hubenov, rozc. 18,5 IV. 

*0014 (Nosálov) - Bezdědice - Okna - Obora – Doksy (celá trasa  12 km) 4 IV. 

24 Labská trasa Vysoká n.L. - Pardubice - Týnec n.L. - Kolín - Poděbrady - 
Nymburk - Stará Boleslav - Neratovice - Mělník – Brozánky(celá trasa  
162 km) 

12  
II. 

*0057 Liběchov – Želízy – Chcebuz – Lhota, rozc. (celá trasa  28 km) 5 IV. 

142 Lhotka –  Ráj 12,5 III. 

143 Ráj – Nosálov – Březovice 14 III. 

203 Mělník – Lhotka 6 III. 

211 Ráj – Konrádov – Tubož(celá trasa  4 km) 2 III. 

*8169 Lhotka (ryb.) – Vysoká – Zimořský Důl 7 IV. 

*8170 Kroužek – Nebužely – Řepín – Řepínský Důl 10 IV. 

*8171 Mělník, Podolí – Malý Újezd – Jelenice 6 IV. 

 CELKEM v km 194  
Tabulka 17: Seznam cyklostezek 

Zdroj: Klub českých turistů 

*trasa vyznačena 

Dálkové cyklotrasy – územím MAS prochází část dálkové trasy:  

Labská trasa – Špindlerův Mlýn - Hradec Králové - Pardubice - Kolín - Nymburk -  

Mělník - Litoměřice - Ústí nad Labem – Děčín (294 km) Viz také dálková trasa, Labská trasa 

Praha – Drážďany  

Z přehledu vyplývá, že je území poměrně dobře protkáno cyklostezkami. Ze statistiky byly 

zjištěny délky cyklotras ve Středočeském kraji a okrese. Podle tabulky je zřejmé, že na území 

MAS je hustota cyklostezek relativně velká. Pohybuje se nad celostátním průměrem a je1,5x 

větší než ve Středočeském kraji. 
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11.2 Ubytovací a stravovací kapacity 

OBEC 
Stravovací 
kapacity 

Ubytovací kapacity 

Hotel *** Hotel **** Penzion Privát 
Autokemp, 

hostel 

Býkev 1           

Cítov 3     2 1   

Dobřeň 4           

Dolní Beřkovice            

Dolní Zimoř            

Dřísy            

Hlavenec            

Hořín 2           

Hostín 1           

Kadlín 1           

Kanina 1         1 

Kluky            

Kly            

Kokořín 
8 

    Kokořínský Důl - 
4Truskavna - 1 

  1 

Lhota            

Lhotka            

Liběchov 2   1 2     

Liblice 2 1         

Lobeč 1     Zámek     

Lužec nad 
Vltavou 

4 
          

Malý Újezd            

Medonosy 1     1; Osinalice - 1     

Mělnické Vtelno 2           

Mělník 36 6 2 3 8 1 

Nebužely 2           

Nedomice            

Nosálov 1     1     

Obříství            

Řepín 2           

Stránka 1           

Střemy 1           

Sudovo Hlavno            

Tišice 6  1         

Tupadly 2 hotel   1     

Velký Borek            

Vidim            

Všetaty            

Vysoká 3       Chodeč- 1   

Želízy 1         1 

Tabulka 18: Ubytovací a stravovací kapacity.Zdroj: webové stránky Města Mělník, vlastní šetření 
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Vyhodnocení rozvojového potenciálu území 

Územní plánování a brownfields 

Obec Územní plán Strategický plán Brownfield 

Býkev ano ano 
hospodářský objekt charakteru 

brownfields 

Cítov ano ne 
velké dvory okolo zámku a 

statků 

Dobřeň ano ne 

Dobřeň – silážní žlaby, statek; 
Jestřebice – torzo 

nedostavěného domu, areál 
statku; Střezivojice – okolí 
hospůdky a vod. plochy, 

budova bývalé školky 

Dolní Beřkovice ano ne  

Dolní Zimoř  ne  

Dřísy ano   

Hlavenec ano ne – program obnovy venkova  

Hořín ano ano 

Hořín – statky zámecké i jiné, 
hrobka, zahradní dům, atd.; 

Brozánky – velké statky 
(Kratochvíl, Nebeský) a dvory, 
náves (rozpr.); Vrbno – Statek 
„Oupor“ část, statky (Eliášovi); 

Zelčín – část budov, zoo 
rozprac. 

Hostín ano ne Hospodářství p. Salač 

Kadlín ano ano 

Kadlín – statky na návsi, 
zbořeniště, vodojem; Ledce – 

areály statků, zbořeniště 
(vlast. statek Stránka) 

Kanina ne ne Statky – opuštěné, nádraží 

Kluky ano ne  

Kly ano ano  

Kokořín ano ne 

Kokořín – statek zámku, 
rozhlas (rozpr.) silážní žlaby, 
plato na hnůj, Nové Dvory; 
Kokořín Důl – Areál Dolina; 

Březinka – hala, silážní žlaby, 
opuštěné domy; Janova Ves – 

prostor statku (Jodl); 
Šemanovice – bývalý prostor 

statku, kostel 

Lhota nový ne  

Lhotka ano ano 

Lhotka – želez. zastávka, 
nádraží, kravín; Hleďsebe – 
mlýn (rozpracováno), želez. 

zastávka 

Liběchov ano ne 

Liběchov – býv. areál statku, 
mlýn, kaple, vinárna, lisovna, 

terasy vinic Jos.Homolka, 
meruňky, Špýchar, slovárna, 

zámek, park, Nádraží!; 
Ješovice – statky 

Liblice ano ne statky, 3 haly, fara 

Lobeč ano ne 
bývalý pivovar (rozpracováno), 

hnoj. plato, hala – výkup? 
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Filipov 

Lužec nad Vltavou ano ne 
Lužec – statek Fiala, drátovny, 
Variel – pentball; Chramostek 

– zbořeniště – na domky 

Malý Újezd ano ano 

Malý Újezd – Špýchar 
revitalizace návsi; Jelenice – 

statek, mlýn; Vavřineč – areál 
statku Mikov, hřiště 

rozpracováno 

Medonosy ano  ano 
Medonosy – mlýn; Osinalice – 
velké objekty (rozpracováno); 

Chudolazy - mlýn 

Mělnické Vtelno ano ano 

Mělnické Vtelno – evangel. 
kostel (rozpr.), zemědělský 

areál; Radouň – silážní žlaby; 
Vys. Libeň – areál statku 

(rozpr.) 

Mělník ano ano 
Hotel Beránek, trať Mělník – 

Mšeno – Mladá Boleslav 

Nebužely ano ne 

evangelický kostel, bývalý 
areál statku – stavební 

pozemky (rozpr.), Nádraží!, 
cihelna 

Nedomice ano ne  

Nosálov ano Ne/Plán péče VPZ hala, statek – rozpr. plán 

Obříství nový - v průběhu jednání zpracovávání  

Řepín ano ne 
Řepín – zámek, vodojem; 

Živonín – statky 

Stránka ano ne 
Stránka – areál statku; Tajná – 

statky (Jíra, Benda) 

Střemy ano ne 

Střemy – areál statku, studna 
Špýchar, haly směrem 

k Ledcům; Jenichov – velké 
statky, areál? Plato na hnůj 

Sudovo Hlavno ano – bude se měnit ano  

Tišice ano ano  

Tupadly ano ne zbořený prasečák – rozprac. 

Velký Borek ano ano 

Velký Borek – želez. zastávka; 
Mělnická Vrutice – areál 
mlýna, želez. zastávka; 

Přeplatilov – sádky 

Vidim ano ne park, můstky – rozprac. 

Všetaty ano ne  

Vysoká ano ne 

Vysoká – statky, evagel. fara, 
katol. fara, kaple (rozpr.); 
Bosyně – sušička, plato, 

Harasov; Rymáň – statek; 
Střednice – areál statku 

(Kučera), býv.žel.zast, plata 
pod okály; Strážnice – teletník; 

Chodeč – náves (rozpr.), 
(MVDr. Zahradníková) statek 

koně 

Želízy ano Program obnovy obce 
Želízy – laminátka; Sítné – 

statek – bytovka, silážní žlaby, 
plato 

Tabulka 19: Územní a strategické plány obcí, Brownfields 

Zdroj: vlastní šetření, webové stránky obcí
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III. ZMAPOVÁNÍ STRATEGIÍ, JEJICHŽ REALIZACE SE ODEHRÁVÁ NA 

ÚZEMÍ 
 

 Obnovená strategie EU pro udržitelný rozvoj  

 Evropa 2020 

 Územní agenda EU 2020 

 Dohoda o partnerství mezi ČR a EU /návrh  

 

 Politika územního rozvoje ČR 2008/MMR 

 Koncepce památkové péče v ČR 2011-2016 

 Aktualizace Státní kulturní politiky na léta 2013-2014 s výhledem na roky 2015-2020 

 Strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví 2014 

 Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014 - 2020 

 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007 - 2013 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávání soustavy ČR 2011 - 2015 

 Strategie Společné zemědělské politiky EU  

 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009-2020 

 

 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2011 

 Střednědobý plán soc. služeb ve Středočeském kraji 2012- 2013 

 Dodatek ke Střednědobému plánu sociálních služeb ve Středočeském kraji 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 

2009 

 Odpadový plán Středočeského kraje 

 

 Komunitní plán sociálních služeb města Mělníka 
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 Komunitní plán sociálních služeb Sdružení obcí Kokořínska 2011- 2015 

 Strategický plán rozvoje města Mělníka 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 

2009 

 Integrovaná rozvojová Strategie území 2006-2015 

 Plán péče CHKO Kokořínsko – Máchův kraj 

 Strategické dokumenty jednotlivých obcí 

. 
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IV. Analýza potřeb 
SWOT analýzy vybraných rozvojových oblastí 

PRIORITNÍ OBLAST:LIDÉ 

Silné stránky Slabé stránky 

 Stabilní síť ZŠ 
 Zájem zřizovatelů o udržení a rozvoj 

škol 
 Škola jako kulturní instituce v obci 
 Rozvoj služeb ve školství a soc. sféře 

jako nabídka prac. příležitostí 
 Fungující sociální služby 
 Zájem obcí o sociální inkluzi 
 Fungující NNO pracující s mládeží 
 Existující poptávka po službách ve 

vzdělávací a soc. oblasti 
 Hustá síť oborově zaměřených 

neziskových organizací 
 Zdravotní péče – síť 
 Existující nemovitosti pro rozvoj 

bydlení 
 Hustá síť knihoven 

 Legislativní bariéry 
 Přísné hygienické předpisy 
 Chybějící vybavení  
 Nedostatek kvalifikovaného 

personálu 
 Nedostatek fin. prostředků na provoz 
 Zastaralé vybavení 
 Nedůvěra v kvalitu mezi občany 
 Nedostatek poptávky ze strany 

veřejnosti 
 Nedostatek podpory samosprávy 
 Problém dostupnosti služeb z důvodu 

dopravní obslužnosti 
 Absorpční kapacita Mělníka 
 Výhrady občanů ke zřizování soc. 

zařízení /nízkoprahová centra, hospis 
atd./ 
 

Příležitosti Ohrožení 

 Rozvoj celoživotního vzděláván 
 Vznik prac. míst 
 Řešení společenských patologických 

jevů 
 Nabídka volnočasových aktivit 
 Zamezení odlivu obyvatelstva do 

měst 
 Modernizace infrastruktury pro 

školství a soc. oblast 
 Zapojení mládeže do komunitního 

života v obce 
 Zřizování jeslí 
 Podpora mateřských center 
 Podpora školních klubů 
 Terénní soc. služby 
 Dostupnost kvalitního internetu 
 Výměna zkušeností a příkladů dobré 

praxe s členskými státy EU a třetími 
zeměmi 

 Nedostatek fin. prostředků 
 Složitá oblast dotací 
 Chybějící poradenství 
 Časté legislativní změny 
 Nezvládnutý komunikační plán 

s veřejností 
 Nepříznivý demografický vývoj 
 Změny přerozdělování daní 

Tabulka 20: SWOT - lidé 
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PRIORITNÍ OBLAST: PRÁCE 

Silné stránky Slabé stránky 

 Fungující zemědělské podniky 
 Zájem o zahájení zemědělské činnosti 
 Zpracovatelský průmysl 
 Přítomnost učňovského a středního 

školství 
 Zemědělská oblast 
 Řeka jako dopravní cesta 
 Železnice 
 Fungující úřad práce 
 Fungující hospodářská komora 
 Vinařská oblast 

 Klimatické vlivy v zemědělství 
 Nestálost poptávky 
 Velké obchodní řetězce 
 Neodpovídající vybavení 
 Konkurenceschopnost produktů 
 Nekvalifikovaná pracovní síla 
 Malé investice do vybavení 
 Neznalost předpisů 
 Tvrdé hygienické normy 
 Legislativní zátěž 
 Složitá dotační politika 
 Omezené poradenství 
 neinformovanost 

Příležitosti Ohrožení 

 Potlačení soc. patologických jevů 
 Společensky odpovědné jednání 

zaměstnavatelů 
 Zavedení nových technologií 
 Poradenství a vzdělávací služby 
 Spolupráce a poradenství pro mladí a 

začínající podnikatele 
 Dělené úvazky 
 Prac. režim pro matky s malými dětmi 
 Realizace integrovaných projektů  
 Modernizace výrobních zařízení a 

techniky 
 Zřizování pracovních míst se 

sociálním dopadem 
 Podpora regionálních produktů 
 Krátké potravinové řetězce 
 Podpora prodeje ze dvora 
 Marketing  
 Provázanost školství a praxe 
 Rozvoj chybějících služeb 
 Rozvoj cestovního ruchu 
 Rozvoj agroturistiky 
 Podpora mobilních technologií 
 Výměna zkušeností a příkladů dobré 

praxe s členskými státy EU a třetími 
zeměmi 

 Podpora vinařství 
 

 Výkyvy poptávky 
 Nedostatek propagačních a 

marketingových aktivit 
 Kurz koruny vůči jiným měnám 
 Nedosažitelnost finančních nástrojů 
 Nedostatečná nabídka potřebných 

profesí 
 Administrativní a byrokratická zátěž 
 Daňová zátěž 
 Nevstřícné prostředí ze strany orgánů 

státní správy 

Tabulka 21: SWOT - práce 
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PRIORITNÍ OBLAST: KULTURNÍ DĚDICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH 

Silné stránky Slabé stránky 

 Tradiční turistická oblast 
 Existující síť turistických stezek a 

cyklostezek 
 Lidová architektura 
 Množství kulturních památek 
 Dobrá dopravní dostupnost 
 Turistické cíle a atraktivity 
 Bohatý kulturní program v obcích 
 Akce podporující tradice 
 Obce hlásící se k odkazu kulturního 

dědictví 
  

 Není destinační management 
 Nedostatečná propagace 
 Nerozvinuté služby 
 Nespolupracující poskytovatelé 

služeb v CR 
 Nedostatek finančních prostředků na 

obnovu 
 Překážky v rámci památkové ochrany 

Příležitosti Ohrožení 

 Jednotný informační systém 
 Spolupráce poskytovatelů služeb 
 Produktové balíčky 
 Destinační management 
 Společná propagace 
 Využití Labe jako dopravní cesty 
 Využití regionálních produktů jako 

turistické atraktivity 
 Podpora tradic /máje, masopust atd./ 
 Podpora spolků v kult. oblasti 
 Výměna zkušeností a příkladů dobré 

praxe s členskými státy EU a třetími 
zeměmi 

 Uznávání památek místního významu 
 Podpora rozvoje služeb jako prac. 

příležitostí 
 Značení hippostezek a příslušného 

mobiliáře 
 Obnova nemovitých památek či 

památek místního významu 
 Obnova movitých památek či 

památek místního významu 
 Mapování kulturního dědictví a jeho 

využití pro CR 

 Nezájem obyvatel 
 Nedostatek fin. prostředků na provoz 
 Nedostatečné vybavení 
 Havarijní stav památek 
 Nezájem a neochota vlastníků 

zajišťovat opravy 
 Neochota vlastníků zpřístupňovat 

památky 

Tabulka 22: SWOT - kulturní dědictví a cestovní ruch 
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PRIORITNÍ OBLAST: OBEC A VEŘEJNÁ SPRÁVA 

Silné stránky Slabé stránky 

 Fungující obecní úřady 
 Zájem o koncepční řešení rozvoje 

obcí 
 Péče o vzhled obcí 
 Spolupráce s NNO 
 Podpora spolků 
 Rozšíření služeb a úředních hodin 
 Průběžné vzdělávání zaměstnanců 
 Poskytovatel soc. služeb 
 Existence krizového řízení a 

plánování 

 Špatný stav komunikací 
 Omezený finanční rozpočet 
 Složitost dotačního řízení 
 Veřejné zakázky 
 Zvyšující se byrokratická zátěž 
 Nekvalifikovaní zaměstnanci 
 Nezájem obyvatel o dění v obci 
 Špatné lesní hospodaření 

 

Příležitosti Ohrožení 

 Koncepční podpora bydlení 
 Obnova bytového fondu 
 Sociální bydlení 
 Oprava místních komunikací 
 Obnova veřejných 

prostranství 
 Prevence kriminality 
 Dobrá dopravní dostupnost 
 Spolupráce s místními 

podnikateli  
 Opatření ke snížení 

energetické náročnosti u 
veřejných budov 

 Efektivní odpadové 
hospodářství 

 Dobrá technická 
infrastruktura 

 Zóny pro odpočinek  
 Intenzivnější spolupráce 

s NNO 
 Výměna zkušeností a příkladů 

dobré praxe s členskými státy 
EU a třetími zeměmi 

 Společensky odpovědné 
zadávání veřejných zakázek 

 Efektivní a šetrné lesní 
hospodářství 

 Nezvládnuté dotace 
 Špatné investiční akce 
 Chybovost v zadávání 

veřejných zakázek 
 Živelné katastrofy 
 Eskalace soc. napětí 

Tabulka 23: SWOT - obec a veřejná správa 
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PRIORITNÍ OBLAST: PŘÍRODA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Silné stránky Slabé stránky 

 Existence CHKO 
 Plán péče 
 Sběrné dvory 
 Fungující odpadové hospodářství 
 Krajinotvorné prvky 
 Zásoby podzemních vod 
 Malebná krajina 

 

 Složité dotační procesy 
 Nespolupracující NNO a veřejná 

správa v oblasti ochrany přírody 
 Nedostatek fin. prostředků na 

obnovu krajinotvorných prvků 
 Nekoncepční řešení odpadového 

hospodářství 
 Nezájem o stav životního prostředí 
 Zdroje znečištění „odjinud“ 

Příležitosti Ohrožení 

 Implementace plánu péče 
 Vzdělávání v oblasti živ. 

prostředí 
 Péče o čistotu ovzduší 
 Ekologické vytápění 
 Snížení energetické 

náročnosti veřejných budov 
 Revitalizace alejí 
 Ovocné stezky 
 Zachování původních 

ovocných odrůd 
 Obnova zeleně v obcích 
 Kokořínsko – místo pro 

celoroční dovolenou 
 Obnova tematických stezek 
 Výměna zkušeností a příkladů 

dobré praxe s členskými státy 
EU a třetími zeměmi 

 Podpora druhové skladby 
flóry a fauny 

 Podpora vydávání 
informačních materiálů 

 Lesní třídy 
 Ochrana přírody jako ve 

vzdělávání dětí 
 Společensky odpovědné 

zadávání veř. zakázek na poli 
ochrany přírody a krajiny a 
v ochraně životního prostředí 

 Vandalismus 
 Neodborné zásahy do krajiny 
 Živelné katastrofy 
 Omezené fin. zdroje 
 Špatný a nevratný stav zeleně 
 Bezúčelná a rigidní ochrana 

přírody 
 

Tabulka 24: SWOT - příroda a životní prostředí 
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V.  Vize 
 

Území MAS Vyhlídky bude ekonomicky prosperujícím regionem, poskytujícím svým 

obyvatelům prostor pro kvalitní život. Pro naplnění tohoto poslání bude využito všech 

kompetencí, které nabízí partnerská spolupráce. Ekonomická konkurenceschopnost bude 

založena na uplatnění všech profesí na trhu práce, které se budou podílet na rozvoji firem, 

živností a zemědělských podniků a zaváděním moderních technologií a společensky 

odpovědným zadáváním veřejných zakázek. Kvalitní a dostupné sociální služby budou 

dostupné ve všech městech a obcích a budou zacíleny na všechny oblasti sociálního 

vyloučení. Neziskový sektor bude participovat na nabídce mimoškolních a mimopracovních 

aktivit pro všechny věkové kategorie obyvatel. Dopravní a vodohospodářská infrastruktura 

jsou na úrovni, která vytváří vhodné zázemí pro ekonomické a společenské aktivity 

obyvatel.Růst sektoru malých a středních firem je orientován na využívání inovací a vytváření 

kooperačních vazeb se vzdělávacími institucemi. Infrastruktura a vzhled obcí spolu s péčí o 

odkaz kulturního dědictví a životního prostředí vytvoří podmínky pro šetrný a udržitelný 

rozvoj cestovního ruchu. Zemědělci jsou spolutvůrci krajiny a producenti originálních 

místních produktů. Vzájemná spolupráce bude otevřena všech impulzům ke sdílení 

zkušeností, příkladů dobré praxe a spolupráce z jiných regionů a zemí. Území MAS Vyhlídky 

bude přátelské k životu, podnikání a návštěvě. Vize bude naplňována prostřednictvím cílů a v 

jednotlivých prioritních oblastech,  buď prostřednictvím zdrojů  komunitně vedeného 

místního rozvoje nebo zdrojů ostatních. 
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VI. STRATEGICKÁ ČÁST 

1. Definování z vize vyplývajících klíčových oblastí rozvoje území 
 

 Vize, která byla formulována jako ideální cílový stav, ke kterému chce MAS Vyhlídky 

dovést území, na kterém působí je komplexním souborem cílů, jejichž zaměření pomáhá 

definovat klíčové oblasti, do kterých se soustředí veškeré aktivity MAS Vyhlídky a dalších 

subjektů v území v období 2014 – 2020.  

Pro přehlednost lze cílové atributy vyplývající z vize vyjmenovat takto:  

 ekonomicky prosperující region, poskytujícím svým obyvatelům prostor pro kvalitní 

život  

 důraz na partnerskou spolupráci, která bude otevřena všech impulzům ke sdílení 

zkušeností, příkladů dobré praxe a spolupráce z jiných regionů a zemí   

 uplatnění všech profesí na trhu práce, které se budou podílet na rozvoji firem, 

živností a zemědělských podniků a zaváděním moderních technologií a společensky 

odpovědným zadáváním veřejných zakázek 

 kvalitní a dostupné sociální služby dostupné ve všech městech a obcích a zacílené na 

všechny oblasti sociálního vyloučení 

 zapojení neziskového sektoru při vytváření nabídky mimoškolních a mimopracovních 

aktivit pro všechny věkové kategorie obyvatel 

 dopravní a vodohospodářská infrastruktura vytváří vhodné zázemí pro ekonomické a 

společenské aktivity obyvatel 

 prosperita malých a středních firem je založena na využívání inovací a vytváření 

kooperačních vazeb se vzdělávacími institucemi 

 infrastruktura a vzhled obcí spolu s péčí o odkaz kulturního dědictví a životního 

prostředí vytvoří podmínky pro šetrný a udržitelný rozvoj cestovního ruchu 

 zemědělci jsou spolutvůrci krajiny a producenti originálních místních produktů 

 území MAS Vyhlídky bude přátelské k životu, podnikání a návštěvě.  

Vize bude naplňována  buď prostřednictvím zdrojů  komunitně vedeného místního rozvoje 

nebo zdrojů ostatních. 

 Z výše uvedených charakteristických rysů vize je zřejmé, že komplexní charakter vize 

obsahuje dílčí cíle, které se zaměřují na jedné straně na témata věcná (např. doprava, životní 
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prostředí, cestovní ruch apod.) a na straně druhé na témata spojená se způsobem či principy 

realizace.  MAS Vyhlídky tímto zdůrazňují, že každý aktivita, projekt či záměr má vždy dva 

rozměry, které určují kvalitu výstupu a výsledku.  Prvním rozměrem je to,co se v projektu 

dělá či co se má stát. Druhý rozměr je pak určen tím, jakým způsobem se to má stát či 

udělat.  

 Tento přístup je přenositelný i do SCLLD a díky tomu lze v návrhové části rozlišit 

strukturu věcných témat, které dávají odpovědi na otázku „Co se bude v území dělat?“ a 

strukturu horizontálních principů, které odpovídají na otázku „ Jakým způsobem se to bude 

dělat?“. Tyto horizontální principy tak budou uplatňovány ve všech věcných tématech.  

V rámci SCLLD lze tedy definovat vertikální strukturu složenou z pěti tematických oblastí a 

horizontální strukturu složenou ze dvou průřezových principů.  Graficky lze tento systém 

vyjádřit takto:  

 

Prosperita 

Lidé + Práce + Obec + Životní prostředí + 
Kulturní a přírodní 

dědictví 

Spolupráce 

 

 

1.1. Věcné klíčové oblasti 
 

Z vertikální struktury tak zcela jednoznačně vyplývají tyto věcné klíčové oblasti rozvoje 

území:  

1) Lidé 

 Základem jakéhokoliv dění na jakémkoliv území jsou lidé. Pokud má mít místní akční 

skupina šanci na naplnění své vize musí zásadní důraz klást na rozvoj lidských zdrojů a péči o 

ně. Úspěšný region může být pouze ten, ve kterém je věnována zvýšená pozornost 

individuálním potřebám lidí, kteří v daném území žijí. Mezi nejdůležitější potřeby zcela jistě 

patří péče o stav těla (tedy zdravotní péče) a péče o stav ducha (tedy výchova, vzdělání a 

sociální péče). Důraz na individuální potřeby však musí být vhodně kombinován s důrazem 

na soudržnost komunity, tj. na budování a upevňování sociálních vztahů uvnitř komunity.    
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2) Práce 

 Jedním ze základních kamenů spokojeného a kvalitního života lidí v jakémkoliv území 

či lokalitě je dostupnost a kvalita pracovních příležitostí, tedy možností seberealizace na 

jedné straně a zdroje příjmů na straně druhé.  Pracovní příležitosti však nevznikají samy od 

sebe. Jejich vznik je vždy spojen s aktivitou, neboli s podnikavostí.  Je to vlastnost, která 

nejen jedince, ale pokud jsou vytvořeny vhodné podmínky tak i celé území může posouvat 

dopředu. Podnikavost nemusí vždy znamenat podnikání, ale právě podnikatelé jsou těmi, 

kteří přispívají nejvíce k prosperitě území, k vytváření a udržování pracovních příležitostí a 

tedy i ke kvalitnímu zázemí pro život svůj a svých zaměstnanců.    

3) Obec 

 Obec je třeba chápat jako zázemí pro život. Čím je toto zázemí kvalitnější, tím je i 

život lidí spokojenější.  Kvalita zázemí je především spojována s kvalitou vlastního bydlení a 

kvalitou služeb, které toto bydlení zajišťují.  Nicméně  důležitou vlastností, která spoluvytváří 

kvalitní zázemí pro život je bezpečnost. Tam, kde se lidé cítí v bezpečí, tam mohou plně 

využívat a rozvíjet svůj vlastní lidský a odborný potenciál a dávat jej k dispozici nejen pro 

sebe sama a své rodiny, ale rovněž pro rozvoj komunity, ve které žijí.  Bezpečnost je 

spojována především s problematikou ochrany osob a jejich majetku na jedné straně a 

bezpečnou dopravou na straně druhé.   

4) Životní prostředí 

 Další oblast, která je součástí mozaiky kvalitního zázemí pro život je tvořena životním 

prostředím v daném území.  Stav životního prostředí ovlivňuje do značné míry spokojenost 

obyvatel se životem v daném území a rozvoj jejich kulturně – sociální identity. Současně však 

vytváří podmínky, díky kterým se zvyšuje atraktivita území pro nové obyvatele nebo pro 

dočasné návštěvníky území.  

 

5) Kulturní a přírodní dědictví 

 Pátá věcná klíčová oblast je zaměřena na kulturní a přírodní dědictví regionu, které je 

třeba nejen zachovávat a chránit, ale rovněž šetrně využívat pro aktivity vedoucí k socio-

ekonomické stabilitě a prosperitě. Dědictví je to, co přejímáme od minulých generací, 

uchováváme to a rozvíjíme a následně předáváme generacím novým. Jde o bohatství, se 

kterým může území disponovat, ale které nesmí spotřebovat. Kulturní a přírodní dědictví je 

v každém území základem pro rozvoj cestovního ruchu, tedy ekonomického odvětví, které je 

významným zdrojem pracovních příležitostí a příjmů obyvatel. Na druhé straně je však i 

důležitým základem pro posilování kulturně sociální identity obyvatel a tedy zdravého 

patriotismu a hrdosti z příslušenství k danému území.   

 



 

80 
 

1.2. Průřezové klíčové oblasti  
 

 Vize může být úspěšně naplněna pouze tehdy, pokud kromě aktivit v těchto pěti 

vertikálních oblastech budou realizovány i činnosti procházející napříč těmito pěti 

tematickými oblasti a vytvářející právě ten koordinační a tmelící prvek. Proto byla do 

strategie zakomponována horizontální struktura, která se skládá ze dvou principů. Ty jsou ve 

vizi definovány třemi slovy „prosperita a spolupráce“.   

 

A) Prosperita   

 Horizontální princip prosperity znamená, že by všechny aktivity realizované v některé 

z pěti tematických oblastí měly být plánovány a realizovány s ohledem na trojí zisk, a to 

ekonomický, společenský a ekologický. Jde tedy o prosperitu tak, jak je pojímána v koncepci 

trvale udržitelného rozvoje.   

B) Spolupráce  

 Již zpracování této strategie se odehrávalo s důrazem na aktivitní spolupráci všech 

důležitých aktérů v území. Je tak položen kvalitní předpoklad toho, že i samotná realizace 

strategie bude ctít principy partnerství a spolupráce.  Rozvojové aktivity, pokud mají být 

úspěšné, efektivní a dlouhodobě udržitelné musí stát na širším základu, který je tvořen 

partnerským konsorciem. Každý subjekt, který je součástí tohoto konsorcia má pak možnost 

vložit svoji odbornost, zkušenost, a ekonomickou sílu a přispět tak k dosažení kvalitního 

výsledku.  

 

2. V jednotlivých oblastech stanovení strategických (dlouhodobých) cílů s 
přiřazením strategických indikátorů 

 

  U každé klíčové oblasti byl stanoven minimálně jeden strategický cíl, ke kterému se 

pak logicky váže strategický indikátor. Strategický cíl vymezuje hlavní mezníky celkového 

rozvoje území místní akční skupiny. Strategický cíl směřuje k dopadům realizace rozvojových 

činnosti v dané klíčové oblasti, která je vždy strukturována do několika klíčových poddoblastí, 

priorit a opatření.  Dosažení strategického cíle dané klíčové oblasti však není závislé pouze na 

realizaci aktivit v dané klíčové oblasti, ale rovněž na dalších činnostech jak v rámci realizace 

SCLLD, tak i v rámci realizace jiných územních strategií různé úrovně.   

  Ke každému strategickému cíli byly stanoveny strategické indikátory, které slouží pro 

sledování celkových dopadů realizace SCLLD. Vzhledem k tomu, že jde o indikátory dopadů, 

je potřeba si uvědomit, že jejich naplnění není závislé pouze na realizaci SCLLD, ale také na 

dalších okolnostech, například celkového hospodářského a ekonomického vývoje v České 

republice a Evropské unii. Z toho je pak zřejmé, že dosažení hodnot strategických indikátorů 

nemůže být považováno za závazné.    
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Klíčová oblast 1:  LIDÉ  

 

Strategické cíle: 

 Zvýšit kvalitu a dostupnost služeb, pomocí kterých jsou naplňovány individuální 

potřeby obyvatel území MAS v oblasti zdraví, vzdělání a sociální péče.  

 Zvýšit intenzitu zapojení obyvatel do komunitních aktivit, posílit vnitřní soudržnost  

obyvatel obcí v území MAS Vyhlídky a zvýšit tak kvalitu sociálních vztahů v území. 

 

 

Strategické indikátory: 

Indikátory strategického cíle Pramen 

Zvýšení úrovně dosaženého vzdělání u obyvatel území MAS Průzkum  

Zvýšení kapacity sociálních služeb poskytovaných v území 
MAS  

Evidence poskytovatelů 
sociálních služeb 

Snížení průměrné doby nemocnosti obyvatel území MAS  
Evidence zdravotnických 

zařízení 

Zvýšení zájmu obyvatel o bydlení v území MAS Statistická data na obcích 

Zvýšení počtu komunitních aktivit v obcích Evidence MAS 
Tabulka 25: Strategické indikátory -  LIDÉ 

 

Klíčová oblast 2: Práce  

 

Strategický cíl: 

 Strategickým cílem je nárůst pracovních příležitostí v území MAS Vyhlídky  a tím 

dosažení nižší míry nezaměstnanosti a nižší úrovně vyjížděk za prací mimo území MAS 

 Zvýšení průměrného příjmu obyvatel v území MAS 

 

Strategické indikátory: 

Indikátory strategického cíle Pramen 

Snížení nezaměstnanosti v území MAS  Evidence ÚP  

Zvýšení příjmů obyvatel v území MAS  Statistická data ČSÚ 

Snížení počtu vyjíždějících lidí z území MAS za prací Statistická data ČSÚ 
Tabulka 26:  Strategické indikátory - PRÁCE 

 

Klíčová oblast č. 3: Obec 

 

Strategický cíl: 

 Zajistit pro obyvatele takové podmínky pro osobní, rodinný a profesní život, aby byla 

eliminována rizika spojená s ohrožením života a zdraví obyvatel a s nebezpečím 

poškození a ztráty jejich majetku.  

 Zvýšit kvalitu a dostupnost bydlení pro obyvatele v území MAS 
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Strategické indikátory:  

Indikátory strategického cíle Pramen 

Pozitivní změna ve vnímání bezpečnosti obyvatel v území 
MAS  

Průzkum  

Zvýšení počtu obyvatel v obcích na území MAS Statistická data ČSÚ 

Zvýšení zájmu obyvatel o bydlení v území MAS Statistická data na obcích 
Tabulka 27:  Strategické indikátory - OBEC 

 

 

Klíčová oblast 4:  Životní prostředí  

 

Strategické cíle:  

 Zvýšit atraktivitu území pro obyvatele i návštěvníky území MAS prostřednictvím 

citlivého přístupu k ochraně životního prostředí 

 Udržitelné a šetrné využívání přírodních zdrojů území za účelem zvýšení kvality života 

obyvatel území MAS Vyhlídky 

 

Strategické indikátory:  

Indikátory strategického cíle Pramen 

Zvýšení zájmu obyvatel o bydlení v území  Statistická data na obcích 
Tabulka 28:  Strategické indikátory - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

 

Klíčová oblast 5:  Kulturní a přírodní dědictví  

 

Strategické cíle: 

 Zachovat přírodní a kulturní dědictví území a využít jeho hodnot pro zvýšení 

atraktivity území pro návštěvníky území.  

 Posílit kulturně sociální identitu obyvatel s územím MAS Vyhlídky  

 

 

Strategické indikátory: 

Indikátory strategického cíle Pramen 

Zvýšení počtu návštěvníků území a doby jejich pobytu 
v území  

Evidence poskytovatelů 
ubytovacích služeb a 

informačních center v území  

Zvýšení intenzity pocitu sounáležitosti obyvatel s územím 
MAS Vyhlídky  

Průzkum  

Tabulka 29:  Strategické indikátory - KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ 
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2.1. Definování priorit v jednotlivých oblastech, stanovení specifických 

(realizačních) cílů s přiřazením realizačních indikátorů 
 

2.1.1. Klíčová oblast č. 1: LIDÉ 

Základem jakéhokoliv dění na jakémkoliv území jsou lidé. Pokud má mít místní akční 

skupina šanci na naplnění své vize musí zásadní důraz klást na rozvoj lidských zdrojů a péči o 

ně. Úspěšný region může být pouze ten, ve kterém je věnována zvýšená  pozornost  

individuálním  potřebám lidí, kteří v daném území žijí. Mezi nejdůležitější potřeby zcela jistě 

patří péče o stav těla (tedy zdravotní péče) a péče o stav ducha (tedy výchova, vzdělání a 

sociální péče). Důraz na individuální potřeby však musí být vhodně kombinován s důrazem 

na soudržnost komunity, tj. na budování a upevňování sociálních vztahů uvnitř komunity.    

 

Priorita 1.1. Vzdělání a výchova  

 

 Důraz na rozvoj vzdělávání a výchovy je významnou investicí do budoucna nejen pro 

každého jedince, ale i pro jakékoliv území, na kterém jsou dostupné kvalitní výchovně 

vzdělávací instituce. Jde o investici, která se vrátí formou kvalitních lidských zdrojů, tedy lidí, 

kteří se mohou stát klíčovými osobami místního rozvoje.     

Součástí priority jsou čtyři opatření zaměřené na předškolní výchovu, vzdělávání na 

základních školách, mimoškolní výchovu a vzdělávání a celoživotní učení. 

 

Specifický cíl: 

Specifickým cílem je zvýšení kvality a dostupnosti vzdělání a výchovy pro děti a 

mládež v rámci mateřských škol a základních škol v území MAS. Součástí tohoto specifického 

cíle je rovněž rozvoj mimoškolních aktivit organizovaných jak školskými zařízeními, tak i 

jinými organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží. Dalším specifickým cílem je rozšiřovat a 

zkvalitňovat nabídku celoživotního vzdělávání pro dospělé a reagovat touto nabídkou na 

potřeby trhu práce, na technologický vývoj a na další aktuální jevy ve společnosti (např. 

dluhové pasti).    

 

Realizační indikátory: 

Realizační indikátory Pramen 

Zvýšení vzdělanostní úrovně v území MAS  Statistická data ČSÚ 

Počet škol s pozitivním hodnocením kvality výuky a 
výchovy 

Česká školní inspekce 

Výše investic, kterými dojde k zásadní modernizaci prostor 
a vybavení mateřských a základních škol  

Evidence zřizovatelů škol 

  

Navýšení kapacity mateřských školek  Evidence zřizovatelů MŠ 

Počet MŠ s modernizovaným  vybavením  Evidence zřizovatelů MŠ 
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Snížení energetické náročnosti provozu mateřských školek  Evidence zřizovatelů škol 

Počet opatření vedoucí k úspoře provozních nákladů MŠ při 

zachování rozsahu služeb a kapacit 

Evidence zřizovatelů škol 

Počet poskytovaných služeb asistentů, logopedů a dalších 

specialistů v MŠ 

Výroční zprávy škol 

Počet inovovaných vzdělávacích programů v MŠ Šetření v MŠ 

  

Počet rekonstruovaných a modernizovaných školních 

budov 

Evidence zřizovatelů ZŠ 

Počet realizovaných modernizací vybavení škol s důrazem 
na zvyšování kvality výuky 

Evidence zřizovatelů ZŠ 

Snížení energetické náročnosti provozu základních škol a 
další opatření k úspoře provozních nákladů 

Evidence zřizovatelů ZŠ 

Počet opatření vedoucí k úspoře provozních nákladů ZŠ při 
zachování rozsahu služeb a kapacit 

Evidence zřizovatelů ZŠ 

Počet poskytovaných služeb asistentů, logopedů a dalších 
specialistů v ZŠ 

Výroční zprávy ZŠ 

Počet inovovaných školních vzdělávacích programů v ZŠ Šetření v ZŠ 

Počet modernizovaných školních jídelen Evidence zřizovatelů ŠJ 

Počet realizovaných programů dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků  

Šetření v MŠ a ZŠ 

Počet osob, které absolvují programy DVPP Šetření v MŠ a ZŠ 

Počet projektů a aktivit vzájemné spolupráce škol v území 
MAS Zálabí  

Šetření v MŠ a ZŠ 

Počet regionálních soutěží, přehlídek, výstav a dalších akcí 
pro základní školy 

Šetření v ZŠ 

  

Počet modernizovaných materiálně technických a 

prostorových kapacit pro mimoškolní výchovu dětí a 

mládeže 

Místní šetření v jednotlivých 
městech a obcích na území MAS 

Počet nově vystavěných materiálně technických a 

prostorových kapacit pro mimoškolní výchovu dětí a 

mládeže 

Místní šetření v jednotlivých 
městech a obcích na území MAS 

Počet volnočasových aktivit pro děti a mládež Místní šetření v jednotlivých 

městech a obcích na území MAS 

Počet osob z řad dětí a mládeže, které se aktivně zapojí do 

volnočasových aktivit 

Evidence organizací nabízející 

volnočasové aktivity pro děti a 

mládež 

Počet veřejně prospěšných aktivit v území MAS Vyhlídky, Místní šetření v jednotlivých 
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do kterých se zapojí mládež městech a obcích na území MAS 

Počet osob z řad dětí a mládeže, které se zapojí do veřejně 

prospěšných aktivit v území MAS Vyhlídky 

Evidence organizací pořádajících 

veřejně prospěšné aktivity na 

území MAS nabízející volnočasové 

aktivity pro děti a mládež 

Počet osob, které se zapojí jako vedoucí pro organizované 

volnočasové aktivity dětí a mládeže 

Evidence organizací nabízející 

volnočasové aktivity pro děti a 

mládež 

 
 

Počet modernizovaných či nově vzniklých prostor pro 

celoživotní vzdělávání dospělých 

Místní šetření v městech a obcích 

na území MAS 

Počet vzniklých venkovských komunitních škol 
Evidence Národní sítě venkovských 

komunitních škol 

Počet programů celoživotního vzdělávání Evidence organizací poskytující 
programy celoživotního vzdělávání 

Počet osob, které se zúčastní programů celoživotního 
vzdělávání  

Evidence organizací poskytující 
programy celoživotního vzdělávání 

Tabulka 30: Indikátory - vzdělání a výchova 

Poznámka: červeně označené indikátory sledují výsledky a černé indikátory výstupy 

 

Priorita 1.2. Sociální služby 

 Analýza území ukázala, že význam tématu sociálních služeb postupně narůstá, a že 

tento trend bude nadále pokračovat, především v souvislosti se stárnutím populace. Úkolem 

území je proto na tento vývoj reagovat a připravit dostatečné kapacity a kvalitu služeb.  

Dostupnost sociálních služeb je důležitá nejen pro osoby, které tyto služby potřebují, ale 

rovněž pro jejich rodiny, které musí často řešit problém skloubení péče o své příbuzné 

s nároky svého zaměstnání.  

V souladu s výsledky analýzy území je tato podoblast členěna na pět opatření, která 

jsou zaměřena na služby pro seniory, osoby s omezenou možností pohybu a orientace, 

služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, rozvoj kapacit sociálního bydlení a rozvoj 

personálních kapacit pro sociální služby. V tomto smyslu byl formulován specifický cíl 

podoblasti.  

 

Specifický cíl: 

 Specifickým cílem je zvýšení kvality a dostupnosti péče a poskytovaných sociálních 

služeb pro seniory, osoby s omezenou možností pohybu a orientace, služby pro osoby 

ohrožené sociálním vyloučením.  

 Specifickým cílem je rovněž zvyšování úrovně vzdělanosti osob pracujících v oblasti 

sociálních služeb nebo pečujících o osoby z výše uvedených cílových skupin 
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Realizační indikátory: 

Realizační indikátory Pramen 

Počet osob, kterým sociální služby pomohou k návratu na trh 
práce  

Evidence poskytovatelů 
sociálních služeb 

  

Kapacita pečovatelských domů a domů pro seniory Evidence zřizovatelů DPS a DS 

Počet osob- seniorů, kterým jsou poskytovány sociální služby 
Evidence poskytovatelů 

sociálních služeb 

Počet kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit pro 
seniory 

Evidence organizací 
organizující aktivity, Místní 

šetření MAS 

Počet seniorů, kteří se aktivně zapojí do života společnosti 
v území MAS  

Místní šetření MAS 

Počet vzdělávacích programů pro osoby pečujících o osobu 
blízkou  

Evidence organizací nabízející 
vzdělávací programy 

Počet osob pečujících o osobu blízkou, které se zúčastní 
vzdělávacích aktivit nebo kterým jsou poskytnuty 
poradenské služby 

Evidence organizací nabízející 
vzdělávací programy 

Počet osob s omezenou možností pohybu a orientace, 
kterým jsou poskytovány sociální služby 

Evidence poskytovatelů 
sociálních služeb 

Počet osob, které vykonávají služby osobních asistentů 
Evidence poskytovatelů 

sociálních služeb 

Počet nově vzniklých sociálních bytů  
Místní šetření v městech a 

obcích na území MAS 

Počet rekonstruovaných sociálních bytů  Místní šetření v městech a 
obcích na území MAS 

Počet vzniklých nízkoprahových center Místní šetření v městech a 
obcích na území MAS 

Počet osob, které využívají služeb nízkoprahových center 
Evidence organizací 

provozujících nízkoprahová 
centra 

Počet dobrovolníků, kteří se zapojí do poskytování sociálních 

služeb 
Evidence poskytovatelů 

sociálních služeb 

Počet vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních 

službách  
Evidence organizací poskytující 

vzdělávací programy 

Počet osob, které úspěšně absolvují programy pro 

pracovníky v sociálních službách  
Evidence organizací poskytující 

vzdělávací programy 

Tabulka 31: Indikátory - sociální služby 

Poznámka: červeně označené indikátory sledují výsledky a černé indikátory výstupy 
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Priorita 1.3. Péče o zdraví  

Kvalita a dostupnost zdravotní péče v území je pro obyvatele důležitá a místní akční 

skupina na ní ve své strategii upírá přiměřenou pozornost. Priorita je složena ze tří opatření, 

která jsou zaměřena na zlepšování materiálně technických podmínek pro činnost lékařů 

působících v území, na zlepšování dostupnosti lékařské péče a na podporu zdravého způsobu 

života.  

 

Specifický cíl:  

 Specifickým cílem aktivit v dané podoblasti je prostřednictvím kontinuálního 

zvyšování kvality materiálně technických podmínek pro činnost praktických lékařů v území 

MAS, včetně dostupnosti jejich služeb a pomocí vhodných forem osvěty a propagace 

zdravého způsobu života přispívat ke zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva v území MAS 

Vyhlídky.     

 

Realizační indikátory: 

Realizační indikátory Pramen 

Zvýšení průměrného věku dožití v území MAS  Statistická data ČSÚ 

Snížení nemocnosti obyvatel v území MAS  
Statistická data ČSÚ, Evidence 

praktických lékařů 

  

Počet ordinací, ve kterých dojde k modernizaci přístrojového 

vybavení Evidence praktických lékařů 

Počet ordinací, ve kterých dojde ke zlepšení komfortu 
pacientů v ordinacích lékařů. 

Evidence praktických lékařů 

Počet nových služeb zajišťujících lepší dostupnost zdravotní 
péče 

Místní šetření v městech a 
obcích na území MAS 

Počet programů a aktivit na podporu zásad zdravé výživy Místní šetření v městech a 
obcích na území MAS 

Počet programů a aktivit na podporu pohybové aktivity 
mládeže a dospělých 

Místní šetření v městech a 
obcích na území MAS 

Počet osob, které projdou programy na podporu zásad 
zdravé výživy  

Evidence organizací, které 
organizují dané programy 

Počet osob, které absolvují programy na podporu pohybové 

aktivity mládeže a dospělých 
Evidence organizací, které 
organizují dané programy 

Tabulka 32: Indikátory - péče o zdraví 

Poznámka: červeně označené indikátory sledují výsledky a černé indikátory výstupy 

 

 

Priorita 1.4. Komunita a její soudržnost 

 Život není jen o práci, ale také o volném čase a o aktivitách, které v tom volném čase 

mohou lidé provozovat. Ať už se jedná o tělovýchovné činnosti, sport, výtvarné a jiné 

kulturní aktivity nebo o jakékoliv jiné individuální či skupinové činnosti, vždy je třeba mít 
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kvalitní zázemí a dostatek příležitostí.  MAS Vyhlídky chce být územím, kde toto zázemí je a 

kde lidé toto zázemí aktivně využívají. 

 

Specifický cíl: 

Specifickým cílem je rozvoj materiálně technických a prostorových podmínek pro 

volnočasové zájmové aktivity v území a rozvoj nabídky volnočasových zájmových aktivit a 

jejich realizace 

 

Realizační indikátory: 

Realizační indikátory Pramen 

Počet rekonstruovaných a nově vystavěných zázemí pro 

volnočasové aktivity rekreačního neorganizovaného 

charakteru  

Místní šetření v městech a 
obcích na území MAS 

Počet rekonstruovaných a vystavěných zázemí pro činnost 

organizovaných zájmových spolků a organizací   
Místní šetření v městech a 

obcích na území MAS 

Počet nakoupených a modernizovaných  vybavení pro 
činnost organizovaných zájmových spolků a organizací   

Místní šetření v městech a 
obcích na území MAS 

  

Počet akcí a aktivit zájmových spolků určených pro 

veřejnost  Evidence zájmových spolků 

Počet akcí a aktivit zájmových spolků určených pro děti a 

mládež Evidence zájmových spolků 

Míra podpory průběžné činnosti zájmových spolků 

organizované pro děti a mládež 
Výroční zprávy spolků, rozpočty 

měst a obcí 

Systém udržitelného financování činnosti zájmových spolků 

a organizací v území MAS  
Místní šetření v městech a 

obcích na území MAS 

Počet dobrovolníků pracujících v zájmových spolcích a 

organizacích na veřejně prospěšných aktivitách  
Evidence zájmových spolků a 

organizací v území MAS 

Počet propagačních aktivit ve prospěch zájmových spolků a 

organizací a jejich nabídky veřejně prospěšných aktivit 
Místní šetření v městech a 

obcích na území MAS 

Tabulka 33: Indikátory - komunita a její soudržnost 

 

2.1.2. Klíčová oblast č. 2: PRÁCE  

 Jedním ze základních kamenů spokojeného a kvalitního života lidí v jakémkoliv území 

či lokalitě je dostupnost a kvalita pracovních příležitostí, tedy možností seberealizace na 

jedné straně a zdroje příjmů na straně druhé.  Pracovní příležitosti však nevznikají samy od 

sebe. Jejich vznik je vždy spojen s aktivitou, neboli s podnikavostí.  Je to vlastnost, která 
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nejen jedince, ale pokud jsou vytvořeny vhodné podmínky tak i celé území může posouvat 

dopředu. Podnikavost nemusí vždy znamenat podnikání, ale právě podnikatelé jsou těmi, 

kteří přispívají nejvíce k prosperitě území, k vytváření a udržování pracovních příležitostí a 

tedy i ke kvalitnímu zázemí pro život svůj a svých zaměstnanců.    

 

Priorita 2.1. Zaměstnanost  

 Priorita se bude soustředit na aktivity spojené s podporou inovativních forem 

zaměstnávání, rozvoj lidských zdrojů za účelem zvyšování či získávání nové kvalifikace a 

investice pro vznik pracovních míst.  

 

Specifický cíl: 

Specifickým cílem je rozvoj lidských zdrojů za účelem zvyšování či získávání nové kvalifikace a 

slaďování rodinného a pracovního života.  

Specifickým cílem je rovněž podpora investic, které povedou k vytváření  nových pracovních 

míst v území MAS Vyhlídky 

 

Realizační indikátory: 

Realizační indikátory Pramen 

Snížení míry nezaměstnanosti 
Statistická dat ČSÚ  

Zvýšení počtu pracovních míst  
Statistická data ČSÚ 

 
 

Počet aktivit zaměřených na osvětu a informování o nových 

přístupech v oblasti slaďování rodinného a pracovního života 
Místní šetření v městech a 

obcích na území MAS 

Počet vzniklých  a provozovaných dětských skupin Místní šetření v městech a 
obcích na území MAS 

Počet dělených a zkrácených úvazků 
Šetření u zaměstnavatelů na 

území MAS  

  

Počet rekvalifikačních kurzů a dalších opatření k získání 

kvalifikace  
Evidence organizací pořádající 

rekvalifikační kurzy 

Počet kurzů pro osoby, které chtějí začít podnikat  Evidence organizací pořádající 
kurzy pro budoucí podnikatele 

Počet nově vzniklých pracovních míst Statistická data ČSÚ, Evidence 
zaměstnavatelů v území MAS 

Tabulka 34: Indikátory - zaměstnanost 

Poznámka: červeně označené indikátory sledují výsledky a černé indikátory výstupy 
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Priorita 2.2. Podnikání v nezemědělských oborech 

 Priorita bude soustředěna na aktivity směřující k podpoře malých a středních 

podnikatelů, k podpoře marketingu a propagace lokální produkce a k podpoře začínajících 

podnikatelů. 

 

Specifický cíl: 

Specifickým cílem je zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů, 

marketing a propagace lokální produkce a poradenství pro malé a střední podnikatele. 

 

Realizační indikátory: 

Realizační indikátory Pramen 

Obrat malých a středních nezemědělských podnikatelů 
Šetření MAS 

Počet nových nezemědělských podnikatelských subjektů Evidence městského úřadu, 
živnostenského odboru 

Počet nových výrobků a služeb splňující parametry lokální 

produkce v nezemědělských oborech  Šetření MAS 

 
 

Počet  modernizovaných výrobních kapacit a opatření ke 

snižování výrobních nákladů  
Místní šetření v městech a 

obcích na území MAS 

Počet rekonstruovaných podnikatelských nemovitostí za 

účelem rozšíření výroby 
Místní šetření v městech a 

obcích na území MAS 

Počet podpořených aktivit v oblasti tradiční řemeslné 

výroby 
Místní šetření v městech a 

obcích na území MAS 

Počet podpořených aktivit v oblasti služeb Místní šetření v městech a 
obcích na území MAS 

Počet aktivit podporujících odbyt lokálních produktů (trhy, 

prodej v místech turistických cílů apod.) 
Místní šetření v městech a 

obcích na území MAS 

Počet vzdělávacích programů  v podnikatelských 

dovednostech 
Evidence organizací, které 

pořádají vzdělávací programy 

Počet úspěšných absolventů vzdělávacích programů 

v podnikatelských dovednostech 
Evidence organizací, které 

pořádají vzdělávací programy 

Počet osob, které využijí poradenské služby  v oblasti 

dotací,  veřejných zakázek, změn v legislativě 
Evidence organizací 

poskytujících poradenské služby 

Tabulka 35: Indikátory - podnikání v nezemědělských oborech 

Poznámka: červeně označené indikátory sledují výsledky a černé indikátory výstupy 
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Priorita 2.3. Zemědělské podnikání  

 Součástí priority budou opatření zaměřená na modernizaci zemědělské techniky a 

zemědělských nemovitostí, zpracování zemědělských produktů, marketing a odbyt 

zemědělských produktů, lesní hospodářství, vývoj a rozvoj alternativ k tradičnímu 

zemědělství, poradenství a osvěta a rozvoj spolupráce mezi zemědělskými podnikateli 

navzájem a dalšími organizacemi.   

 

Specifický cíl: 

 Specifickým cílem je modernizace zemědělské techniky a zemědělských nemovitostí, 

zpracování zemědělských produktů, marketing a odbyt zemědělských produktů. Dalším 

specifickým cílem je podpora lesního hospodářství, vývoj a rozvoj alternativ k tradičnímu 

zemědělství, poskytování poradenských služeb a osvěta a rozvoj spolupráce mezi 

zemědělskými podnikateli navzájem a dalšími organizacemi.  

 

 

Realizační indikátory: 

Realizační indikátory Pramen 

Obrat malých a středních zemědělských podnikatelů 
Šetření MAS 

Počet nových zemědělských podnikatelských subjektů Evidence městského úřadu, 
živnostenského odboru 

Počet nových výrobků a služeb splňující parametry lokální 

produkce v zemědělských oborech  Šetření MAS 

 
 

Počet aktivit vedoucích k modernizaci zemědělské techniky Evidence zemědělských 
podnikatelů 

Počet rekonstruovaných zemědělských nemovitostí Evidence zemědělských 
podnikatelů 

Počet nově vystavěných  vybavených jízdáren 
Evidence majitelů jízdáren 

Výše investic pro zpracování zemědělských produktů 
Evidence zemědělských 

podnikatelů a zpracovatelů 
zemědělských produktů 

Počet nově vyvinutých potravinových produktů 
Evidence zemědělských 

podnikatelů a zpracovatelů 
zemědělských produktů 

Počet výtisků katalogu malých a středních zemědělských 

podnikatelů prodávajících „ze dvora“ a jeho distribuce  Místní šetření MAS 

Počet aktivit podporujících odbyt lokálních produktů  Místní šetření MAS v obcích a 
městech na území MAS 

 
 

Počet km opravených a obnovených lesních cest Evidence majitelů a správců 
lesa 
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Počet vysazených stromů  Evidence majitelů a správců 
lesa 

Výše podpory (v Kč) jezdeckého, dostihového, parkurového i 

drezurního sportu Evidence majitelů jízdáren 

Počet aktivit podporujících včelařství 
Evidence včelařů 

Počet aktivit popularizujících  zemědělství a jeho využití 

k výchovně vzdělávacím cílům 
Místní šetření v městech a 

obcích na území MAS 

 
 

Počet vzdělávacích programů pro zemědělce 

v podnikatelských dovednostech a v oblasti šetrných 

způsobů zemědělského hospodaření  

Evidence organizací realizující 
dané vzdělávací programy 

Počet realizovaných poradenských služeb v oblasti dotací,  

veřejných zakázek, změn v legislativě 
Evidence poskytovatelů 

poradenských služeb  

Počet programů vzdělávání, výchovy a osvěty spotřebitelské 

veřejnosti v oblasti bezpečnosti potravin, kvality potravin a 

zdravé výživy 

Evidence organizací realizující 
dané programy 

 
 

Počet  nových forem spolupráce zemědělských podnikatelů 

s obcemi, školami a dalšími neziskovými institucemi 
Místní šetření v městech a 

obcích na území MAS 

Tabulka 36: Indikátory - zemědělské podnikání 

Poznámka: červeně označené indikátory sledují výsledky a černé indikátory výstupy 

 

 

2.1.3. Klíčová oblast č. 3: OBEC 

 Obec je třeba chápat jako zázemí pro život. Čím je toto zázemí kvalitnější, tím je i 

život lidí spokojenější.  Kvalita zázemí je především spojována s kvalitou vlastního bydlení a 

kvalitou služeb, které toto bydlení zajišťují.  Nicméně důležitou vlastností, která spoluvytváří 

kvalitní zázemí pro život je bezpečnost. Tam, kde se lidé cítí v bezpečí, tam mohou plně 

využívat a rozvíjet svůj vlastní lidský a odborný potenciál a dávat jej k dispozici nejen pro 

sebe sama a své rodiny, ale rovněž pro rozvoj komunity, ve které žijí.  Bezpečnost je 

spojována především s problematikou ochrany osob a jejich majetku na jedné straně a 

bezpečnou dopravou na straně druhé.   

Priorita 3.1. Doprava 

Doprava a její bezpečnost je pro území MAS Vyhlídky zcela prioritní, protože velké 

procento obyvatel obcí a měst v území je ve svém životě závislé na dopravě do míst svého 

pracoviště či vzdělávání.  
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Specifický cíl: 

 Specifickým cílem je zajistit kvalitní podmínky pro dopravní obslužnost a dostupnost 

obyvatel do míst jejich zájmu, především pak z míst jejich bydliště do zaměstnání, škol a do 

míst poskytování dalších nezbytných služeb pro kvalitní život v území. Při naplňování tohoto 

cíle bude důležité orientovat se nejen na silniční dopravu, ale rovněž na dopravu železniční a 

lodní, pro kterou jsou v území výhodné podmínky.     

 

Realizační indikátory:  

Realizační indikátory Pramen 

Zvýšení počtu osob využívajících hromadnou autobusovou 
a železniční dopravu  

Evidence dopravců 

Snížení počtu škodních událostí v souvislosti se stavem 
silnic II., III. třídy a místních komunikací 

Evidence Policie ČR, Evidence 
pojišťovacích subjektů 

Snížení počtu dopravních nehod v souvislosti 
s autobusovou  hromadnou dopravou 

Evidence Policie ČR 

Počet osob využívající lodní dopravu  
Evidence provozovatelů lodní 

dopravy 

  

Počet kilometrů rekonstruovaných silnic II. třídy Evidence Středočeského kraje a SÚS 

Počet kilometrů rekonstruovaných a opravených silnic III. 
třídy 

Evidence Středočeského kraje a SÚS 

Počet kilometrů rekonstruovaných a opravených místních 
komunikací  

Evidence měst a obcí na území MAS 

Počet kilometrů vystavěných nových chodníků Evidence měst a obcí na území MAS 

Počet kilometrů rekonstruovaných či opravených chodníků Evidence měst a obcí na území MAS 

Počet realizovaných technických opatření ke zvýšení 
bezpečnosti silniční dopravy  

Evidence měst a obcí na území MAS 

Počet úspěšně dokončených projektových prací 
zaměřených na investice do dopravní infrastruktury a 
dopravy    

Evidence měst a obcí na území MAS 

Počet rekonstruovaných zastávek hromadné autobusové 
dopravy  

Evidence měst a obcí na území MAS 

Počet nových spojů v oblasti hromadné autobusové 
dopravy 

Evidence dopravců 

Počet rekonstruovaných železničních zastávek a nádraží Evidence ČSD  

Omezení čekací doby na přestupy mezi autobusovými a 
železničními spoji 

Místní šetření MAS v městech a 
obcích na území MAS 

Počet nově vzniklé technické infrastruktury potřebné 
k provozu lodní dopravy  

Místní šetření MAS v městech a 
obcích na území MAS 

Počet nových linek lodní dopravy  
Evidence provozovatelů lodní 

dopravy 
Tabulka 37: Indikátory - doprava 

Poznámka: červeně označené indikátory sledují výsledky a černé indikátory výstupy 
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Priorita 3.2. Bezpečnost   

 

Specifický cíl:  

 Specifickým cílem je vytvořit kvalitní a všem dostupné podmínky pro zajištění 

bezpečnosti obyvatel v území MAS s důrazem na ochranu jejich zdraví a majetku před riziky 

spojenými s dopravou, přírodními živly a negativním působením lidského faktoru.     

 

Realizační indikátory:  

Realizační indikátory Pramen 

Snížení počtu dopravních nehod  
Evidence Policie ČR 

Snížení škod v Kč způsobené přírodními živly 
Evidence pojišťovacích organizací  

Počet majetkových trestných činů  
Evidence Policie ČR 

Počet trestných činů s následkem ublížení na zdraví  
Evidence Policie ČR 

 
 

Počet technických opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti 

dopravy na silnicích v území MAS 
Místní šetření v obcích a městech na 

území MAS 

Počet programů dopravní výchovy v MŠ a ZŠ ve spolupráci 
s dopravní policií 

Evidence MŠ a ZŠ 

Počet rekonstruovaných objektů SDH za účelem zvýšení 
jejich akceschopnosti 

Místní šetření v obcích a městech na 
území MAS 

Objem finančních prostředků na jednoho člena zásahové 
jednotky SDH určených na modernizaci a doplnění výstroje 
a výzbroje 

Rozpočty měst a obcí na území MAS 

Počet členů SDH, kteří úspěšně absolvují vzdělávací aktivity 
k rozvoji jejich znalostí a dovedností   

Evidence SDH 

Počet dětí a mládeže, kterým je věnována organizovaná 
výchovná a vzdělávací péče ze strany SDH  

Evidence SDH 

Počet realizovaných protipovodňových opatření v obcích 
na území MAS Vyhlídky 

Místní šetření v obcích a městech na 
území MAS 

Počet pořízené techniky pro odstraňování následků 
povodní 

Evidence měst a obcí na území MAS 

Počet modernizovaných veřejných rozhlasů v obcích na 
území MAS Vyhlídky 

Evidence měst a obcí na území MAS 

Počet osvětových a  informačních akcí se zaměřením na 
informování obyvatel o chování při živelných pohromách 

Evidence organizací realizující dané 
osvětové aktivity 

Počet opatření vedoucí k posilování přítomnosti policie 
v obcích 

Místní šetření v obcích a městech na 
území MAS 

Počet nových nebo modernizovaných technických 
prostředků a zázemí pro činnost obecní policie 

Evidence měst a obcí na území MAS 

Počet vzdělávacích a osvětových programů pro různé 

věkové skupiny obyvatel s využitím policistů jako lektorů  
Evidence organizací realizující dané 

programy  

Počet osob, které absolvují vzdělávací a osvětové programy Evidence organizací realizující dané 
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s využitím policistů jako lektorů programy 

Počet instalací technických opatření k posilování prevence 
a k monitorování závadného chování na veřejných 
prostranství 

Evidence měst a obcí na území MAS 

Tabulka 38: Indikátory - bezpečnost 

 

Poznámka: červeně označené indikátory sledují výsledky a černé indikátory výstupy 

 

 

Priorita  3.3. Bydlení 

Bydlení patří mezi základní sociální jistoty, které dotvářejí pocit bezpečí pobytu 

v daném místě a území.  MAS Zálabí proto této oblasti bude věnovat zvýšenou pozornost, a 

to i přesto, že je pravděpodobné, že v období 20014 – 2020 nebude do této podoblasti 

proudit příliš dotačních prostředků.   

 

Specifický cíl:  

Specifickým cílem je zajistit podmínky pro zvýšení kvality bydlení a pro vznik nových 

bytových jednotek dostupných pro různé sociální skupiny obyvatel.  

Specifickým cílem je tak nejen rekonstrukce stávajícího bytového fondu, ale rovněž příprava 

pozemků pro výstavbu rodinných domů na jedné straně a výstavba sociálních bytů na straně 

druhé.    

 

Realizační indikátory: 

Realizační indikátory Pramen 

Nárůst počtu obyvatel v obcích na území MAS Vyhlídky Statistická data ČSÚ  

Zvýšení hodnoty bytového fondu v majetku obcí 
Evidence měst a obcí na území MAS 

 
 

Počet zrekonstruovaných bytů v majetku obcí na území 

MAS Vyhlídky Evidence měst a obcí na území MAS 

Výměra pozemků určených pro výstavbu RD 
Evidence měst a obcí na území MAS 

Počet stavebních parcel připravených k výstavbě RD 
Evidence měst a obcí na území MAS 

Počet nově vystavěných rodinných domů  Evidence měst a obcí na území MAS 

Počet nově vystavěných sociálních bytů 
Evidence měst a obcí na území MAS 

Počet sociálních bytů vzniklých přestavbou z nebytových 
prostor  

Evidence měst a obcí na území MAS 

Tabulka 39: Indikátory - bydlení 

 

Poznámka: červeně označené indikátory sledují výsledky a černé indikátory výstupy 
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2.1.4. Klíčová oblast č. 4: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 Další oblast, která je součástí mozaiky kvalitního zázemí pro život je tvořena životním 

prostředím v daném území.  Stav životního prostředí ovlivňuje do značné míry spokojenost 

obyvatel se životem v daném území a rozvoj jejich kulturně – sociální identity. Současně však 

vytváří podmínky, díky kterým se zvyšuje atraktivita území pro nové obyvatele nebo pro 

dočasné návštěvníky území.  

 

Specifický cíl:  

  Specifickým cílem je zlepšovat kvalitu nakládání s odpady, zvýšit čistotu ovzduší, 

čistotu vod a zásobování pitnou vodou. Dalším specifickým cílem je zajistit ochranu půdy, 

revitalizovat zeleň v krajině a v sídlech a podporovat osvětu, informování a vzdělávání 

obyvatel v oblasti životního prostředí. 

Specifickým cílem je implementace plánu péče CHKO  

 
 

Realizační indikátory: 

Realizační indikátory Pramen 

Objem tříděného odpadu 
Evidence svozových firem 

Míra prašnosti v městech a obcích na území MAS 
Data KHS 

Čistota vod v území MAS 
Data KHS 

 
 

Počet odstraněných černých skládek 
Evidence měst a obcí na území MAS 

Počet aktivit zaměřených na osvětu a motivaci ke třídění 

odpadu 
Místní šetření v městech a obcích na 

území MAS 

Počet vybudovaných kompostáren  Místní šetření v městech a obcích na 
území MAS 

Objem zlikvidovaného bioodpadu  Evidence organizací provozující 
kompostárny 

Počet sběrných dvorů, které budou modernizovány  
Místní šetření v městech a obcích na 

území MAS 

  

Počet opatření k ekologizaci lokálního vytápění 

 

Místní šetření v městech a obcích na 
území MAS 

 
 

Počet revitalizovaných rybníků, tůní, vodních toků a nádrží 

za účelem jejich opravy a vyčištění 
Evidence majitelů a správců vodních 

ploch 

Počet nově připojených obyvatel na kanalizaci a ČOV 
Evidence provozovatelů 

vodohospodářské infrastruktury 
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v obcích 

 
 

Počet m2 revitalizovaných alejí a parků Místní šetření v městech a obcích na 
území MAS 

Počet nově vysazených stromů (mimo les) Místní šetření v městech a obcích na 
území MAS 

Počet m2 revitalizovaných zelených ploch v intravilánu obcí Místní šetření v městech a obcích na 
území MAS 

Počet studií a vlastní realizace zvyšování podílu zelených 

ploch v intravilánu obcí  
Místní šetření v městech a obcích na 

území MAS 

 
 

Počet aktivit zaměřených na osvětu obyvatel v oblasti 

ekologicky šetrného vytápění, ochrany rostlinstva a 

zvířectva 

Místní šetření v městech a obcích na 
území MAS 

Počet obyvatel, kteří se zapojí  do rozhodování v oblasti 

životního prostředí 
Místní šetření v městech a obcích na 

území MAS 

Tabulka 40: Indikátory - životní prostředí 

Poznámka: červeně označené indikátory sledují výsledky a černé indikátory výstupy 

 

Specifické cíle a opatření, která vyplývají z plánu péče CHKO Kokořínsko – Máchův kraj jsou 
následující:  

 

 udržovat, obnovovat a rozvíjet terénní informační systém, spolupracovat s obcemi a vlastníky 

pozemků (zejména LČR a VLS) při jeho budování 

  zvyšovat povědomí veřejnosti o přírodně zajímavých lokalitách, o způsobu jejich ochrany a  

péči o ně; využít k této propagaci i geocachingu  

 usměrňovat pohyb návštěvníků (tj. trasy i způsob pohybu - např. jízda na kole, na koni)  

tak, aby nedocházelo k poškozování přírodních hodnot v cenných lokalitách (např. u ptačí  

pozorovatelny v NPR Novozámecký rybník, kolem Máchovy stezky v Kokořínském dole),  

eventuálně s využitím různých objektů návštěvnické infrastruktury  

 ve spolupráci s KČT a dalšími subjekty podporovat údržbu stávajících turistických stezek  

(přednostně v exponovaných lokalitách či MZCHÚ např. v PR Kokořínský důl, NPR Velký  

a Malý Bezděz; spolupracovat na návrzích nových turistických cest, včetně místních  

okruhů (vhodné vedení tras mimo lokality, kde může docházet k rušení citlivých druhů  

apod.); vytipovat vhodná místa pro budování návštěvnické infrastruktury (zejména  

v turisticky atraktivních lokalitách kolem Máchova jezera a v PR Kokořínský důl)  

 směrovat hromadné akce (např. sportovní i kulturní) mimo MZCHÚ a pořádání těchto akcí  

orientovat do vhodné roční doby (ochrana hnízdišť a mláďat)  

 podporovat udržitelný rozvoj agroturistiky  
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 v oblasti horolezecké činnosti pokračovat ve spolupráci s Vrcholovou komisí Dubské skály;  

při poškození skal, vzniku eroze či při zahnízdění vzácných druhů ptáků (sokol stěhovavý,  

výr velký) horolezeckou činnost regulovat a důsledně kontrolovat dodržování stanovených  

omezení 

  pro horolezce každoročně vypracovat veřejně dostupné informace o možnostech  

a omezeních lezení v CHKO (informace o lokalitách se zákazem nebo časovým  

omezením horolezecké činnosti)  

 aktualizovat vydané naučné a propagační materiály a účelové mapy, sloužící k usměrnění  

pohybu návštěvníků (viz též kap. 2.14)  

 spolupracovat s vlastníky pozemků, příp. s policií při realizaci opatření minimalizujících  

nepovolené vjezdy motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace (se zaměřením  

na terénní motocykly a čtyřkolky) např. v lokalitě kolem vrchu Pecopala  

 umožnit případně iniciovat vznik veřejných tábořišť pro volné přenocování na vhodných  

místech mimo MZCHÚ, vedoucí k minimalizaci divokého táboření pod skalními převisy 

 vyhradit ve spolupráci s obcemi a vlastníky pozemků místa pro parkování motorových  

vozidel na vhodných lokalitách vedoucí k eliminaci nežádoucího živelného parkování  

(např. v lokalitě pod Vlhoštěm nebo u Rozprechtického rybníka)  

 podporovat případný zájem o zřízení účelových cyklistických tras (singltrek) v lokalitách,  

kde nedojde ke střetu se zájmy ochrany přírody; eliminovat vznik těchto cest a provoz  

cyklistů mimo cyklotrasy v cenných lokalitách zejména v oblasti Hradčanských stěn nebo  

kolem vrchu Pecopala  

 instalací zábran a vyznačením vhodné objízdné trasy omezovat vjíždění cyklistů mimo  

cesty či na trasy pro pěší, kde poškozují přírodní prostředí a působí likvidaci turistické  

infrastruktury (povalové chodníky, schody, apod.) např. v okolí Mšena  

 ve spolupráci s obcemi a vlastníky pozemků vymezit pro vodácké využití Ploučnice  

vhodné odpočinkové místo nekolidující se zájmy ochrany přírody 

 

 

2.1.5. Klíčová oblast č. 5: KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ 
 

 Pátá věcná klíčová oblast je zaměřena na kulturní a přírodní dědictví regionu, které je 

třeba nejen zachovávat a chránit, ale rovněž šetrně využívat pro aktivity vedoucí k socio-

ekonomické stabilitě a prosperitě. Dědictví je to, co přejímáme od minulých generací, 

uchováváme to a rozvíjíme a následně předáváme generacím novým. Jde o bohatství, se 

kterým může území disponovat, ale které nesmí spotřebovat. Kulturní a přírodní dědictví je 

v každém území základem pro rozvoj cestovního ruchu, tedy ekonomického odvětví, které je 

významným zdrojem pracovních příležitostí a příjmů obyvatel. Na druhé straně je však i 

důležitým základem pro posilování kulturně sociální identity obyvatel a tedy zdravého 

patriotismu a hrdosti z příslušenství k danému území.   
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Priorita  5.1. Kulturní a přírodní dědictví  

 

Specifický cíl: 

Specifickým cílem je péče o nemovité památky a jejich oživení, péče o movité památky a 

prezentace kulturního  dědictví 

 

Realizační indikátory: 

Realizační indikátory Pramen 

Počet návštěvníků objektů kulturního dědictví a místních 

muzeí 
Evidence provozovatelů objektů 

KD a muzeí 

Počet produktů cestovního ruchu využívající kulturního 

dědictví  
Evidence Informačních center 

v území MAS  

 
 

Počet rekonstruovaných drobných památek v obcích a 

krajině (křížky, pomníky apod.) 
Místní šetření v obcích a 
městech na území MAS 

Počet rekonstruovaných bývalých tvrzí a šlechtických sídel 

a jejich nové využití  
Místní šetření v obcích a 
městech na území MAS 

Inventarizace památek místního významu Evidence MAS 

  

Počet malých expozic/muzeí s místními zajímavostmi Místní šetření v obcích a 
městech na území MAS 

Počet expozic místních muzeí, kde dojde k instalaci nových 

interaktivních prvků a exponátů 
Evidence provozovatelů 

místních muzeí 

Počet nově vydaných místopisných publikací o kulturním 

dědictví regionu 
Místní šetření v obcích a 
městech na území MAS 

Počet nově vzniklých služeb v místních muzeích Evidence provozovatelů 
místních muzeí 

Tabulka 41: Indikátory - Priorita  5.1. Kulturní a přírodní dědictví 

Poznámka: červeně označené indikátory sledují výsledky a černé indikátory výstupy 

 

 

 

Podoblast  5.2. Cestovní ruch 

 

Specifický cíl: 

Specifickým cílem je rozvoj turistické infrastruktury, zvyšování kvality služeb cestovního 

ruchu, turistických cílů a produktů, marketing cestovního ruchu a založení organizace 

cestovního ruchu v území 
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Realizační indikátory: 

Realizační indikátory Pramen 

Počet návštěvníků území MAS z ČR  
Evidence informačních center 

Počet zahraničních návštěvníků MAS 
Evidence informačních center 

Průměrná doba přenocování návštěvníků na území MAS Evidence ubytovatelů na území 
MAS 

 
 

Počet km nových cyklostezek, včetně značení a mobiliáře Místní šetření v obcích a 
městech na území MAS 

Počet km cyklotras, na kterých došlo ke zvýšení kvality  

(povrch, značení, mobiliář)  
Místní šetření v obcích a 
městech na území MAS 

Počet km upravených a vyznačených cest pro hipoturistiku  Místní šetření v obcích a 
městech na území MAS 

Počet km pěších tras, kde byla zvýšena kvalita (povrch, 

značení, informační naučné panely, mobiliář) 
Místní šetření v obcích a 
městech na území MAS 

  

Počet nově vzniklých lůžek v ubytovacích kapacitách pro  

různé cílové skupiny návštěvníků  
Evidence provozovatelů 

ubytovacích kapacit 

Počet stravovacích zařízení, kde došlo k opatření pro 

zvýšení kvality stravovacích služeb  
Evidence provozovatelů 

stravovacích kapacit 

Počet realizovaných opatření pro rozvoj doplňkových 

služeb pro cestovní ruch (sport, koupání, rybaření, 

wellness) 

Místní šetření v obcích a 
městech na území MAS 

Počet informačních center, které získaly vyšší standard 

kvality  
Evidence Asociace turistických 

informačních center 

 
 

Počet kulturních, sportovních a společenských akcí 

pořádaných s cílem zvýšit návštěvnost území MAS 
Místní šetření v obcích a 
městech na území MAS 

Počet návštěvníků kulturních, sportovních a společenských 

akcí. 

Evidence organizátorů 
kulturních, sportovních a 

společenských akcí 

Výše investic do infrastruktury pro pořádání kulturních, 

sportovních a společenských akcí  

Evidence organizátorů 
kulturních, sportovních a 

společenských akcí 

Počet lokálních (řemeslných, potravinových, uměleckých a 

dalších) produktů využitých pro účely cestovního ruchu 
Místní šetření v obcích a 
městech na území MAS 
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Počet produktů z oblasti agroturistiky  Místní šetření v obcích a 
městech na území MAS 

Počet produktů z oblasti hipoturistiky  Místní šetření v obcích a 
městech na území MAS 

Počet vodních ploch a toků využitých pro cestovní ruch 

(rybaření, vodní turistika, koupání) 
Místní šetření v obcích a 
městech na území MAS 

 
 

Počet opatření marketingové strategie cestovního ruchu 

v území MAS, které budou implementovány do praxe 
Evidence informačních center 

v území MAS 

Zavedení jednotného informačního systému v území  Místní šetření v obcích a 
městech na území MAS 

Počet vydaných titulů propagačních materiálů o území  Evidence informačních center 
v území MAS 

Počet propagačních akcí realizovaných mimo území (včetně 

webu, výstav CR, regionální a celostátní média apod.) 
Evidence informačních center 

v území MAS 

 
 

Počet realizovaných projektů spolupráce se subjekty 

poskytujícími služby v oblasti cestovního ruchu 
Místní šetření v obcích a 
městech na území MAS 

Založení organizace destinačního managementu, její rozvoj 

a zajištění financování 
Místní šetření v obcích a 
městech na území MAS 

Tabulka 42: Indikátory - Podoblast  5.2. Cestovní ruch 

Poznámka: červeně označené indikátory sledují výsledky a černé indikátory výstupy 
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2.2. Stanovení priorit 

2.2.1. Priority v klíčové oblasti č. 1: LIDÉ 

Priorita Opatření Aktivity 

 

 

 

 

 

1.1. Vzdělávání a 

výchova 

 
 

1.1.1. Dostupná a 

kvalitní předškolní 

výchova 

1.1.1.1. Rozvoj materiálních, technických a 

prostorových podmínek pro činnost MŠ  

1.1.1.2. Rozvoj kvality vzdělávacích programů 

v mateřských školách 

1.1.1.3. Podpora služeb asistentů, logopedů a dalších 

specialistů v mateřských školách 

1.1.1.4. Zřizování kapacit pro péči o děti do 3 let 

1.1.1.5. Efektivní vzdělávání pedagogů v MŠ  

1.1.2. Kvalita 

základního 

vzdělávání 

1.1.2.1. Rekonstrukce a modernizace školních budov a 

vybavení ZŠ 

1.1.2.2. Modernizace učebních pomůcek a výukové 

techniky  

1.1.2.3. Podpora služeb asistentů, logopedů, 

psychologů, výchovných poradců  a dalších specialistů 

ve školách 

1.1.2.4. Rozvoj kvality školních vzdělávacích programů 

ve školách 

1.1.2.5. Modernizace školních jídelen 

1.1.2.6. Podpora dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků na ZŠ  

1.1.2.7. Podpora rozvoje vzájemné spolupráce škol 

prostřednictvím společných projektů a aktivit 

1.1.2.8. Organizace regionálních soutěží, přehlídek, 

výstav a dalších akcí pro základní školy  
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1.1.3 Podpora 

mimoškolních aktivit 

1.1.3.1. Rozvoj materiálních, technických a 

prostorových kapacit pro mimoškolní výchovu dětí a 

mládeže  

1.1.3.2. Rozvoj a podpora personálních kapacit pro 

organizaci a vedení volnočasových aktivit dětí a 

mládeže 

1.1.3.3. Rozvoj nabídky organizovaných volnočasových 

aktivit pro děti a mládež 

1.1.3.4. Podpora aktivit vedoucí k zapojování mládeže 

do veřejně prospěšných aktivit  

1.1.3.5. Podpora programů prevence před 

patologickými jevy 

1.1.3.6. Podpora prázdninových aktivit (příměstské 
tábory, letní a zimní obecní tábory, speciální 
(výtvarné….) kurzy) 

1.1.4. Celoživotní 

vzdělávání a 

informovanost  

1.1.4.1. Výstavba a modernizace prostor pro 

celoživotní vzdělávání dospělých 

1.1.4.2. Rozvoje nabídky programů celoživotního 

vzdělávání pro různé cílové skupiny 

1.1.4.3. Podpora aktivit místních knihoven, knihovního 

fondu a technického vybavení 

1.1.4.4. Podpora aktivit zvyšujících informovanost 

občanů 

1.1.4.5. Podpora zvyšování dostupnosti 

vysokorychlostního připojení na internet 

1.1.4.6. Podpora vzdělávání seniorů a pobytů 

zaměřených na poznávání a vzdělávání 

   



 

104 
 

 

 

 

1.2. Sociální služby 

1.2.1. Služby pro 

seniory 

1.2.1.1. Zvyšování kapacity pečovatelských domů a 

domů pro seniory 

1.2.1.2. Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních 

služeb zaměřených na seniory 

1.2.1.3. Rozšiřování nabídky kulturních, vzdělávacích a 

společenských aktivit pro seniory  

1.2.1.4. Zapojování seniorů do aktivního života 

společnosti 

1.2.1.5. Podpora služeb osobních asistentů  

1.2.2. Služby pro 

osoby s omezenou 

možností pohybu a 

orientace 

1.2.2.1. Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních 

služeb zaměřených na osoby s omezenou možností 

pohybu a orientace 

1.2.2.2. Podpora služeb osobních asistentů 

1.2.2.3. Programy pro začleňování osob s omezenou 

možností pohybu a orientace do společnosti a na trh 

práce 

1.2.2.4. Zvyšování kvality dostupnosti a přístupnosti 
služeb – bezbariérovost 

1.2.3.  Služby pro 

ostatní osoby 

ohrožené sociálním 

vyloučením 

1.2.3.1. Podpora vzniku a rozvoje nízkoprahových 

center 

1.2.3.2. Programy začleňování osob ohrožených 

sociálním vyloučením do společnosti a na trh práce 

1.2.4. Rozvoj kapacit 

sociálního bydlení  

1.2.4.1. Výstavba nových sociálních bytů včetně 

přestavby nebytových prostor na sociální byty 

1.2.4.2. Rekonstrukce a modernizace stávajících 

sociálních bytů 

1.2.5. Rozvoj 

personálních kapacit 

pro sociální služby  

1.2.5.1. Vzdělávání, poskytování informací a 

poradenství osobám pečujících o osobu blízkou 

1.2.5.2. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách 

1.2.5.3. Podpora dobrovolnických programů, včetně 

vyhledávání, přípravy a vzdělávání dobrovolníků  
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1.3. Péče o zdraví  

1.3.1. Kvalitní 
podmínky pro 
činnost lékařů 
v území MAS 

1.3.1.1. Modernizace přístrojového vybavení ordinací 

lékařů 

1.3.1.2. Rekonstrukce a modernizace budov, kde se 

nacházejí ordinace lékařů  

1.3.2. Zlepšování 

dostupnosti lékařské 

péče v území MAS 

1.3.2.1. Vznik a rozvoj služeb zajišťujících dostupnost 

zdravotní péče  

1.3.3. Opatření 

k podpoře  zdravého 

způsobu života 

1.3.3.1. Podpora aktivit se zaměřením na uplatňování 

zásad zdravého výživy  

1.3.3.2. Podpora aktivit se zaměřením na pohybové 

aktivity mládeže a dospělých  

1.3.3.3. Podpora aktivit zaměřujících se na péči o 

duševní zdraví 

   

 

 

1.4. Komunita a její 

soudržnost  

1.4.1. Materiálně 

technické podmínky  

1.4.1.1. Výstavba a rekonstrukce prostor pro činnost 

NNO  

1.4.1.2. Zlepšování materiálního vybavení pro činnost 

NNO   

1.4.2. Podpora 

veřejně prospěšných 

aktivit místních 

komunit  

1.4.2.1. Podpora aktivit NNO a neformálních spolků 

v oblasti ochrany životního prostředí  

1.4.2.2. Podpora aktivit NNO a neformálních spolků 

v oblasti kulturního a sportovního  vyžití občanů 

v území MAS 

1.4.2.3. Podpora činnosti NNO v oblasti péče o 

hendikepovaná zvířata (včetně útulků) 

1.4.2.4. Podpora spolupráce místních komunit za 

účelem realizace společných veřejně prospěšných 

činnosti (např. plánování a úprava veřejných 

prostranství apod.)   
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1.5. Rozvoj 

odborných kapacit 

aktérů místního 

rozvoje 

1.5.1. Vzdělávání - 

místní úroveň 

1.5.2. Národní 

úroveň 

1.5.3. Mezinárodní 

v rámci EU 

1.5.4. Třetí země 

1.5.1.1 Podpora vzdělávacích aktivit aktérů místního 

rozvoje 

1.5.2.1. Podpora transferu know-how a příkladů dobré 

praxe do území MAS Vyhlídky 

1.5.3.1. Podpora přípravy a realizace projektů 

spolupráce se subjekty z EU 

1.5.4.1. Podpora přípravy a realizace projektů se 

subjekty z třetích zemí 

Tabulka 43: 2.2.1. Priority v klíčové oblasti č. 1 – LIDÉ 

 

2.2.2. Priority v klíčové oblasti č. 2: PRÁCE 

Priorita Opatření Aktivity 

 

 

 

2.1. Zaměstnanost   

2.1.1. Podpora inovativních 
forem zaměstnávání   

2.1.1.1.  Osvěta a informování o nových 

přístupech v oblasti slaďování rodinného a 

pracovního života 

2.1.1.2. Podpora zavádění dělených a 

zkrácených úvazků 

2.1.2. Rozvoj lidských 
zdrojů za účelem zvyšování 
či získávání nové kvalifikace  

2.1.2.1. Rekvalifikační kurzy a další opatření 

k získání kvalifikace (např. odborné stáže) 

2.1.2.2. Kurzy pro osoby, které chtějí začít 

podnikat (s využitím mentoringu a dalších 

interaktivních metod) 

2.1.3. Investice pro vznik 

pracovních míst 

2.1.3.1. Podpora nepodnikatelských subjektů 

při vytváření nových pracovních míst 

   

 

 

 

2.2. Podnikání v 

nezemědělských 

oborech 

2.2.1. 
Konkurenceschopnost 
malých a středních 
podnikatelů  
 

2.2.1.1. Modernizace technologického a 

strojního vybavení  2.2.1.2. Opatření ke 

snižování výrobních nákladů  

2.2.1.3. Rekonstrukce podnikatelských 

nemovitostí za účelem rozvoje podnikání 

2.2.1.4. Podpora rozvoje podnikání v oblasti 

tradiční řemeslné výroby 

2.2.1.5. Podpora rozvoje podnikání v oblasti 

služeb a zvyšování kvality služeb 
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2.2.2. Marketing a 
propagace lokální produkce 
 

2.2.2.1. Podpora marketingových aktivit malých 

a středních podnikatelů   

2.2.2.2. Podpora odbytu lokálních produktů  

2.2.2.3. Organizace a podpora prodejních 

příležitostí pro podnikatele v území MAS 

2.2.3. Spolupráce a 
poradenství pro malé a 
střední podnikatele  

2.2.3.1.  Vzdělávání v podnikatelských 

dovednostech 

2.2.3.2. Organizace poradenských služeb 

v oblasti dotací,  veřejných zakázek, změn 

v legislativě 

2.2.3.3. Podpora spolupráce podnikatelských 

subjektů se vzdělávacími institucemi 

2.2.3.4. Podpora spolupráce podnikatelů za 

účelem zvyšování kvality a 

konkurenceschopnosti  

 2.2.4. Začínající podnikatelé 2.2.4.1. Poradenské služby pro začínající 

podnikatele (podnikatelský plán, legislativa, 

marketingový průzkum apod.) 

2.2.4.2. Podpora vstupních investic pro 

začínající podnikatele 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Zemědělské 

podnikání 

2.3.1. Modernizace 
zemědělské techniky a 
zemědělských nemovitostí 
 

2.3.1.1. Modernizace zemědělské techniky 

2.3.1.2. Rekonstrukce zemědělských 

nemovitostí 

2.3.2.Zpracování  
zemědělských produktů  
 

2.3.2.1. Podpora investic pro zpracování 

zemědělských produktů 

2.3.2.2. Podpora vývoje nových potravinových 

produktů 

2.3.3. Marketing a odbyt 
zemědělských produktů 
 

2.3.3.1. Podpora marketingových aktivit 

zemědělských podnikatelů   

2.3.3.2. Podpora odbytu lokálních produktů  

2.3.3.3. Organizace a podpora prodejních 

příležitostí pro podnikatele v území MAS  



 

108 
 

2.3.4. Lesní hospodářství  2.3.4.1. Oprava a obnova lesních cest 

2.3.4.2. Podpora výsadby stromů realizovaných 

vlastníky či správci lesních pozemků 

2.3.5. Vývoj a rozvoj 
alternativ k tradičnímu 
zemědělství 

2.3.5.1. Podpora jezdeckého, dostihového, 

parkurového i drezurního sportu 

2.3.5.2. Podpora včelařství 

2.3.5.3. Popularizace zemědělství a jeho využití 

k výchovně vzdělávacím cílům 

2.3.6. Poradenství (např. 
v oblasti veřejných zakázek, 
dotací, související legislativy 
apod.) a osvěta  
 

2.3.6.1. Vzdělávání zemědělců 

v podnikatelských dovednostech a v oblasti 

šetrných způsobů zemědělského hospodaření  

2.3.6.2. Organizace poradenských služeb 

v oblasti dotací,  veřejných zakázek, změn 

v legislativě 

2.3.6.3. Vzdělávání, výchova a osvěta 

spotřebitelské veřejnosti v oblasti bezpečnosti 

potravin, kvality potravin a zdravé výživy 

2.3.7. Rozvoj spolupráce 
mezi zemědělskými 
podnikateli navzájem a 
dalšími organizacemi (např. 
obce) 

2.3.7.1. Podpora rozvoje tradičních forem 

spolupráce a vzniku nových forem spolupráce 

zemědělských podnikatelů s obcemi, školami a 

dalšími neziskovými institucemi  

   

Tabulka 44: 2.2.2. Priority v klíčové oblasti č. 2: Práce 
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2.2.3. Priority v klíčové oblasti č. 3: OBEC 

Priorita Opatření Aktivity 

 

 

 

 

3.1. Doprava   

3.1.1. Dostupnost silniční 
dopravy (rekonstrukce a 
výstavba silnic a 
komunikací)  
 

3.1.1.1. Rekonstrukce silnic II. třídy a řešení 

bodových závad 

3.1.1.2. Rekonstrukce a opravy silnic III. třídy, 

včetně řešení bodových závad 

3.1.1.3. Rekonstrukce a opravy místních 

komunikací včetně řešení bodových závad 

3.1.1.4. Výstavba a rekonstrukce chodníků 

v obcích 

3.1.1.5. Technická opatření ke zvýšení bezpečnosti 

dopravy (zrcadla, přechody, semafory, zbrzďovací 

pruhy apod.)  

3.1.1.6. Doplnění a úprava dopravního značení 

3.1.1.7. Projektová činnost v dopravní 

infrastruktuře a dopravě  

3.1.1.8. Vybudování, rekonstrukce a opravy 

systému odvodu srážkových vod z komunikací a 

místních komunikací 

3.1.1.9. Podpora technického zajištění údržby 

místních komunikací a chodníků  

3.1.2. Obslužnost silniční 
dopravy (dopravní spoje, 
infrastruktura pro 
obslužnost, např. 
zastávky, modernizace 
vozového parku, 
alternativní doprava) 
 

3.1.2.1. Rekonstrukce autobusových zastávek a 

opatření k bezpečnému nástupu a výstupu 

z autobusů 

3.1.2.3. Zavádění alternativní dopravy k běžné 

autobusové dopravě (minibusy provozované 

obcemi) 

3.1.2.4. Koordinace návaznosti autobusových a 

železničních spojů   
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3.1.3. Železniční doprava 
(zastávky, infrastruktura, 
četnost a kvalita dopravy) 
 

3.1.3.1. Rekonstrukce železničních zastávek a 

nádraží a modernizace zázemí pro cestující 

3.1.3.2. Koordinace návaznosti autobusových a 

železničních spojů 

3.1.3.3. Podpora zachování lokální železniční 

dopravy v regionu a s tím související zajištění 

dopravní obslužnosti jak pro obyvatele tak pro 

turisty 

3.1.4. Vodní doprava 
(infrastruktura – 
přístaviště, lodě)  
 

3.1.4.1. Výstavba infrastruktury potřebné 

k provozu lodní dopravy pro účely cestovního 

ruchu (např. přístaviště, převozy, kotviště) 

3.1.4.2. Zřízení a provoz výletních linek lodní 

dopravy 

 

 

3.2. Bezpečnost 

3.2.1. Bezpečnost 
dopravy 
 

3.2.1.1. Technická opatření ke zvýšení bezpečnosti 

dopravy na silnicích v území MAS (radary, 

přechody, optimalizace dopravního značení, 

osvětlení apod.) 

3.2.1.2. Realizace programů dopravní výchovy 

v MŠ a ZŠ ve spolupráci s dopravní policií  

3.2.2. Ochrana zdraví a 
majetku ( např. vybavení 
a akceschopnost SDH)    
 

3.2.2.1. Výstavba a rekonstrukce zázemí pro SDH 

3.2.2.2. Modernizace a doplnění výstroje a 

výzbroje pro SDH 

3.2.2.3. Vzdělávací aktivity pro členy sborů 

dobrovolných hasičů 

3.2.2.4. Podpora SDH při výchově a výcviku 

mládeže 

3.2.3. Protipovodňová 
opatření a opatření před 
následky jiných živelních 
pohrom 
 

3.2.3.1. Realizace protipovodňových opatření 

v obcích na území MAS a pořizování nezbytné 

techniky pro odstraňování následků 

3.2.3.2. Výstavba a modernizace veřejných 

rozhlasů jako prvku varování před živelnými 

pohromami  

3.2.3.3. Osvěta a informování obyvatel o chování 

při živelných pohromách 
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3.2.4. Prevence drobné 

kriminality, vandalismu a 

výtržnictví 

3.2.4.1. Opatření vedoucí k posilování přítomnosti 

policie v obcích 

3.2.4.2. Podpora technického vybavení a zázemí 

obecní policie (služebny, dopravní prostředky, 

počítačová technika, apod.) 

3.2.4.3. Vzdělávací a osvětové programy pro různé 

věkové skupiny obyvatel s využitím policistů jako 

lektorů  

3.2.4.4. Instalace technických opatření k posilování 

prevence a k monitorování závadného chování na 

veřejných prostranstvích 

   

 

 

3. 3. Bydlení   

3.3.1. Výstavba a 
rekonstrukce stávajícího 
bytového fondu (včetně 
opatření k snižování 
energetické náročnosti) 

3.3.1.1. Modernizace vybavení bytů patřících do 

bytového fondu obcí   

3.3.1.2. Opatření vedoucí k snižování energetické 

náročnosti bytových domů 

3.3.1.3. Výstavba nových bytů  

3.3.2. Příprava pozemků 

pro výstavbu rodinných 

domů 

3.3.2.1. Výkup pozemků pro výstavbu RD 

3.3.2.2. Výstavba základní technické infrastruktury 

na pozemcích určených k výstavbě RD 

3.3.3. Výstavba sociálních 
bytů (včetně přestavby 
nebytových prostor na 
byty) 

3.3.3.1. Výstavba sociálních bytů 

3.3.3.2. Přestavba nebytových prostor na sociální 

byty 

3.3.4. Přestavba 

nevyužívaných budov za 

účelem bydlení 

3.3.4.1. Podpora vzniku startovacích bytů 

3.3.4.2. Podpora vzniku náhradního bydlení 

3.3.4.3. Podpora vzniku sociálních bytů 

   

Tabulka 45: 2.2.3. Priority v klíčové oblasti č. 3: Obec 
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2.2.4. Priority v klíčové oblasti č. 4: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Priorita Opatření Aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

4. 1. Životní 

prostředí   

4.2.1. 
Nakládání s 
odpady 
 

4.2.1.1. Osvěta a motivace ke třídění odpadu 

4.2.1.2. Likvidace bioodpadu, zřizování kompostáren 

4.2.1.3. Likvidace nebezpečného odpadu, elektrozařízení apod.  

4.2.1.4. Sběrné dvory (zřizování, provoz, modernizace) 

4.2.2. Čistota 
ovzduší 

4.2.2.1. Opatření k ekologizaci lokálního vytápění 

4.2.3. Čistota  
a udržení 
vody v krajině  
 

4.2.3.1. Revitalizace rybníků, tůní, vodních toků a nádrží za účelem jejich 

opravy a vyčištění 

4.2.3.2. Čištění a stavební obnova studánek 

4.2.4. 
Zásobování 
pitnou vodou 

4.2.4.1. Výstavba ČOV v některých obcích 

4.2.4.2. Rekonstrukce a výstavba vodovodního vedení  

4.2.4.3. Ochrana zdrojů pitné vody, včetně vyhledávání nových zdrojů   

4.2.4.4. Výstavba a rekonstrukce kanalizace  

4.2.5. Zeleň 
v krajině a v 
sídlech 
 

4.2.5.1. Revitalizace alejí a parků bez vazby na PD a KD 

4.2.5.2. Výsadba nových stromů 

4.2.5.3. Revitalizace zelených ploch v intravilánech obcí 

4.2.5.4. Zvyšování podílu zelených ploch v intravilánu obcí (přípravné studie 

i vlastní realizace) 

4.2.6. Osvěta, 

informování a 

vzdělávání  

obyvatel 

v oblasti 

životního 

prostředí 

4.2.6.1. Osvěta obyvatel v oblasti ekologicky šetrného vytápění, ochrany 

rostlinstva a zvířectva 

4.2.6.2. Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí 

4.2.6.3. Podpora vzdělávacích programů zaměřených na problematiku 

ochrany životního prostředí 

4.2.6.4. Podpora vydávání propagačních materiálů včetně nových médií 

(internetová prezentace, CD) se zaměřením na problematiku životního 

prostředí a jeho ochrany 
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4.2.7. 

Implementace 

plánu péče  

CHKO 

− udržovat, obnovovat a rozvíjet terénní informační systém, spolupracovat s 

obcemi a vlastníky pozemků (zejména LČR a VLS) při jeho budování  

− zvyšovat povědomí veřejnosti o přírodně zajímavých lokalitách, o způsobu jejich 

ochrany a  péči o ně; využít k této propagaci i geocachingu  

− usměrňovat pohyb návštěvníků (tj. trasy i způsob pohybu - např. jízda na kole, na 

koni) tak, aby nedocházelo k poškozování přírodních hodnot v cenných lokalitách 

(např. u ptačí  

pozorovatelny v NPR Novozámecký rybník, kolem Máchovy stezky v Kokořínském 

dole), eventuálně s využitím různých objektů návštěvnické infrastruktury  

− ve spolupráci s KČT a dalšími subjekty podporovat údržbu stávajících turistických 

stezek (přednostně v exponovaných lokalitách či MZCHÚ např. v PR Kokořínský důl, 

NPR Velký  

a Malý Bezděz; spolupracovat na návrzích nových turistických cest, včetně místních  

okruhů (vhodné vedení tras mimo lokality, kde může docházet k rušení citlivých 

druhů  

apod.); vytipovat vhodná místa pro budování návštěvnické infrastruktury (zejména 

v turisticky atraktivních lokalitách kolem Máchova jezera a v PR Kokořínský důl)  

− směrovat hromadné akce (např. sportovní i kulturní) mimo MZCHÚ a pořádání 

těchto akcí  orientovat do vhodné roční doby (ochrana hnízdišť a mláďat)  

− podporovat udržitelný rozvoj agroturistiky  

− v oblasti horolezecké činnosti pokračovat ve spolupráci s Vrcholovou komisí 

Dubské skály; při poškození skal, vzniku eroze či při zahnízdění vzácných druhů 

ptáků (sokol stěhovavý,  

výr velký) horolezeckou činnost regulovat a důsledně kontrolovat dodržování 

stanovených omezení  

− pro horolezce každoročně vypracovat veřejně dostupné informace o možnostech 

a omezeních lezení v CHKO (informace o lokalitách se zákazem nebo časovým  

omezením horolezecké činnosti)  př. v lokalitě kolem vrchu Pecopala spolupracovat 

s vlastníky pozemků, příp. s policií při realizaci opatření minimalizujících 

nepovolené vjezdy motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace (se 

zaměřením na terénní motocykly a čtyřkolky) např. v lokalitě kolem vrchu Pecopala  

− umožnit případně iniciovat vznik veřejných tábořišť pro volné přenocování na 

vhodných místech mimo MZCHÚ, vedoucí k minimalizaci divokého táboření pod 

skalními převisy 
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4.2.7. 

Implementace 

plánu péče  

CHKO 

− vyhradit ve spolupráci s obcemi a vlastníky pozemků místa pro parkování 

motorových vozidel na vhodných lokalitách vedoucí k eliminaci nežádoucího 

živelného parkování (např. v lokalitě pod Vlhoštěm nebo u Rozprechtického 

rybníka) 

− podporovat případný zájem o zřízení účelových cyklistických tras (singltrek) v 

lokalitách, kde nedojde ke střetu se zájmy ochrany přírody; eliminovat vznik 

těchto cest a provoz 

cyklistů mimo cyklotrasy v cenných lokalitách zejména v oblasti Hradčanských 

stěn nebo kolem vrchu Pecopala 

− instalací zábran a vyznačením vhodné objízdné trasy omezovat vjíždění 

cyklistů mimo cesty či na trasy pro pěší, kde poškozují přírodní prostředí a 

působí likvidaci turistické 

infrastruktury (povalové chodníky, schody, apod.) např. v okolí Mšena 

− ve spolupráci s obcemi a vlastníky pozemků vymezit pro vodácké využití 

Ploučnice vhodné odpočinkové místo nekolidující se zájmy ochrany přírody 

− umožnit případně iniciovat vznik veřejných tábořišť pro volné přenocování na 

vhodných místech mimo MZCHÚ, vedoucí k minimalizaci divokého táboření pod 

skalními převisy 

− vyhradit ve spolupráci s obcemi a vlastníky pozemků místa pro parkování 

motorových vozidel na vhodných lokalitách vedoucí k eliminaci nežádoucího 

živelného parkování (např. v lokalitě pod Vlhoštěm nebo u Rozprechtického 

rybníka) 

− podporovat případný zájem o zřízení účelových cyklistických tras (singltrek) v 

lokalitách, kde nedojde ke střetu se zájmy ochrany přírody; eliminovat vznik 

těchto cest a provoz cyklistů mimo cyklotrasy v cenných lokalitách zejména v 

oblasti Hradčanských stěn nebo kolem vrchu Pecopala 

− instalací zábran a vyznačením vhodné objízdné trasy omezovat vjíždění 

cyklistů mimo cesty či na trasy pro pěší, kde poškozují přírodní prostředí a 

působí likvidaci turistické infrastruktury (povalové chodníky, schody, apod.) 

např. v okolí Mšena 

− ve spolupráci s obcemi a vlastníky pozemků vymezit pro vodácké využití 

Ploučnice vhodné odpočinkové místo nekolidující se zájmy ochrany přírody 

4.2.8. 

Koncepční 

přístupy 

k ochraně 

životního 

prostředí 

4.2.8.1. Zpracování dlouhodobých koncepcí v oblasti ochrany životního 

prostředí  

4.2.8.2. Předprojektová a projektová příprava v oblasti ochrany životního 

prostředí 

Tabulka 46: 2.2.4. Priority v klíčové oblasti č. 4: Životní prostředí 

 

 

 

 



 

115 
 

2.2.5. Priority v klíčové oblasti č. 5: KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ  

Priorita Opatření Aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Kulturní  a 

přírodní dědictví    

 

 

5.1.1 Obnova 

nemovitých památek 

místního významu 

(mobiliář)  

5.1.1.1. Stavební obnova drobných památek v obcích 

a krajině (křížky, pomníky apod.) 

5.1.1.2. Rekonstrukce budov a objektů s významem 

pro kulturní dědictví místa a subjektů z území MAS  

5.1.1.3. Revitalizace parků, zahrad, alejí a dalších 

krajinotvorných prvků s významem pro přírodní 

dědictví místa a území MAS   

5.1.1.4. Předprojektová  a projektová příprava pro 

obnovu kulturního a přírodního dědictví (např. 

historicko-stavební průzkumy, studie, plány péče o 

PD a KD, projektové dokumentace pro SP apod.) 

5.1.2. Péče o movité 
památky 
 

5.1.2.1. Obnova movitých věcí kulturního a 

historického významu 

5.1.3. Prezentace 
kulturního a přírodního 
dědictví  
 

5.1.3.1. Rekonstrukce a rozšiřování prostor, které 

slouží k prezentaci kulturního dědictví (muzea, 

galerie, informační cedule,  apod.)  

5.1.3.2. Založení malých expozic/muzeí s místními 

zajímavostmi, včetně podpora jejich provozu 

5.1.3.3. Rozvoj expozic místních muzeí o nové 

interaktivní prvky a exponáty 

5.1.3.4. Péče o exponáty  

5.1.3.5. Podpora vzniku a rozvoje průvodcovských 

služeb po regionu,  

5.1.3.6. Podpora publikování s tématem kulturního 

dědictví regionu 

5.1.3.7. Podpora záchrany exponátů a objektů 

místního historického dědictví před likvidací, včetně 

jejich odkupu  
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5.1.4. Podpora 

uchovávání nemovitého 

kulturního dědictví 

území MAS, podpora 

tradic 

3.1.4.1. Podpora akcí, které představují nemovité 

kulturní dědictví území MAS 

3.1.4.2. Podpora pořízení pomůcek, vybavení, 

tradičních oděvů pro účely uchovávání místních 

tradic 

3.1.4.3. Vznik a rozvoj kulturního fondu (finančního) 

za účelem výchovy mládeže k udržování místních 

tradic   

   

 

 

5.2. Cestovní ruch a 

osvěta  

5.2.1. Turistická 
infrastruktura 
(cyklotrasy, pěší trasy, 
naučné stezky, 
hipotrasy, mobiliář) 
 

5.2.1.1. Výstavba cyklostezek, včetně značení a 

mobiliáře 

5.2.1.2. Zvyšování kvality cyklotras (povrch, značení, 

mobiliář)  

5.2.1.3. Značení a úprava cest pro hipoturistiku 

včetně doprovodného mobiliáře 

5.2.1.4. Zvyšování kvality pěších tras (povrch, 

značení, informační naučné panely, mobiliář), včetně 

zřizování nových, např.  jako naučné trasy 

5.2.1.5. Podpora pravidelné údržby cyklostezek, 

cyklotras, hipotras a pěších stezek 

5.2.2. Kvalita služeb 
cestovního ruchu 
(ubytování, stravování, 
doprovodné služby, 
informační služby) 
 

5.2.2.1. Zvyšování ubytovací kapacity v území MAS 

pro různé cílové skupiny návštěvníků  

5.2.2.2. Zvyšování kvality stravovacích služeb  

5.5.2.3. Podpora rozvoje doplňkových služeb pro 

cestovní ruch (sport, koupání, rybaření, wellnes) 

5.2.2.4. Zvyšování kvality informačních služeb pro 

návštěvníky území  
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5.2.3. Turistické cíle a 
produkty – vznik nových 
a rozvoj stávajících 
 

5.2.3.1. Podpora kulturních, sportovních a 

společenských akcí pořádaných s cílem zvýšit 

návštěvnost území MAS 

5.2.3.2. Investice do infrastruktury pro pořádání 

kulturních, sportovních a společenských akcí 

pořádaných s cílem zvýšit návštěvnost MAS  

5.2.3.3. Využití lokálních (řemeslných, potravinových, 

uměleckých a dalších) produktů pro účely cestovního 

ruchu 

5.2.3.4. Podpora využití vodních ploch a toků pro 

cestovní ruch (rybaření, vodní turistika, koupání)  

5.2.3.5. Vývoj nových produktů cestovního ruchu 

s využitím kulturního a přírodního dědictví území 

MAS 

5.2.3.6. Rozvoj produktů cestovního ruchu s vysokým 

potenciálem pro umístění na portálech Czechtourism 

(Kudy z nudy, Česko-země příběhů apod.)    

5.2.4Marketing 
cestovního ruchu  
 

5.2.4.1. Tvorba marketingové značky území, včetně 

doprovodných opatření  

5.2.4.2. Tvorba a distribuce propagačních materiálů 

o území (na základě marketingové strategie) 3.3.4.3. 

Opatření k propagaci území mimo toto území 

(včetně webu, výstav CR, regionální a celostátní 

média apod.) 

5.2.5. Organizace 
cestovního ruchu 
v území (systém 
destinačního 
managementu) 

5.2.5.1. Rozvoj spolupráce se subjekty poskytujícími 

služby v oblasti cestovního ruchu 

5.2.5.2. Založení organizace destinačního 

managementu, její rozvoj a zajištění financování 

Tabulka 47: 2.2.5. Priority v klíčové oblasti č. 5: Kulturní a přírodní dědictví 
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2.3. Návaznost na jiné strategické dokumenty 

Pro vhodné nastavení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je třeba zajistit 

návaznost stanovených cílů, strategií a opatření na existující strategické dokumenty na 

úrovni národní, krajské a místní. 

A) Národní úroveň:  

1) Obecné  

 Národní program reforem 2013  

 Strategie mezinárodní konkurence-schopnosti ČR  

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 –2020  

 Strategie politiky zaměstnanosti  

 Politika územního rozvoje ČR  

 

2)Vzdělávání  

 Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020  

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR  

 Akční plán podpory odborného vzdělávání  

 Národní akční plán inkluzívního vzdělávání  

 Strategie celoživotního učení  

 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a 

další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol 

 Bílá kniha terciárního vzdělávání 

 

3)Výzkum a inovace  

 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací (aktualizace s výhledem do roku 2020)  

 Národní inovační strategie  

 Strategie inteligentní specializace (S3)  

 Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  

 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a 

další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol  

 Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015  

 Koncepce zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2020  

 Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR do roku 2015  

 Mezirezortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji do roku 2015  

 Koncepce obranného aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015  

 Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity do r. 

2020  
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4) Doprava  

 Dopravní politika ČR pro období 2014 -2020 s výhledem do roku 2050  

 Dopravní sektorové strategie  

 Národní akční plán udržitelné mobility  

 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020  

 Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů dokumenty krajů v dané oblasti (např. 

územní generely a dopravní koncepce)  

 

5) Státní správa  

 Státní politika v elektronických komunikacích (Digitální Česko)  

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030  

 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky 2014+  

 Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+  

 Státní politika v elektronických komunikacích – Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k 

digitální ekonomice  

 

6) Energetika  

 Státní energetická koncepce  

 SET plán  

 Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů  

 Akční plán energetické účinnosti ČR, Plán odpadového hospodářství  

 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012–2020  

 

7) Sociální oblast  

 Strategie sociálního začleňování 2014 –2020  

 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 –2015  

 Strategie reformy psychiatrické péče 

 

8) Životní prostředí a zemědělství  

 Státní politika životního prostředí  

 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR  

 Plán odpadového hospodářství ČR  

 Plány oblastí povodí  

 Plány hlavních povodí  
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 Koncepce zemědělství  

 Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu  

 Národní lesnický program  

 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020  

 Politika ochrany klimatu  

 Plány zvládání povodňových rizik podle Povodňové směrnice (2007/60/ES)  

 (Strategie pro přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR)  

 

9) Podnikání  

 Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014-2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 
 

 

IROP 4.1 Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 
podpořeny SC IROP: 

Indikativní výčet podporovaných aktivit vedoucích 
k dosažení specifických cílů dle OP 

Možné aktivity na podporu 
sociálního začleňování a boj s 

chudobou 

 

1.2 Zvýšení podílu udržitelných 
forem dopravy 

- Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu 
- Podpoře alternativních pohonných systémů ve vozidlech veřejné dopravy a 
k podpoře alternativních druhů dopravy 
- Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob a výstavba 
plnících a dobíjecích stanic pro nízkoemisní a bezemisní vozidla 
- Projekty ke zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší 
dopravy 
- Projekty rozvíjející cyklodopravu, například výstavba a rekonstrukce 
cyklostezek a cyklotras 
- Zeleň v okolí přestupních terminálů budov a na budovách, např. zelené zdi 
a střechy, aleje a doplňující zeleň v síti u cyklostezek a cyklotras 

- vozidla pro soc.služby 
- komunitní taxi 
- terénní vzdělávací místo (knihovna, 
učebna...)  
- podmínka 10%, odpovědné zadávání - 
řekněte jak a za to body 
 
- příležitost pro sociální firmy: na zeleň, na 
stavbu cykolostezky 

 

2.1 Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb vedoucí k 
sociální inkluzi 

- zřizování či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní 
péče a zřizování nových (i výstavba) či rekonstrukce stávajících zařízení (i 
pobytových) pro dosažení deinstitucionalizované péče a humanizace 
pobytových zařízení. 
- infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy 
sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či 
ohrožené chudobou a sociálním vyloučením a infrastruktura komunitních 
center. 
- pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení 

- zřizování či rekonstrukce: denní 
stacionáře, NZDM, mateřská centra, denní 
centra, infrastruktura pro SAZky, dluhové 
poradny 
- podpora sociálního bydlení: rekonstrukce 
bytového fondu měst a obcí, včetně 
regenerace panelové výstavby, zasíťování 
pozemků 

 

2.2 Vznik nových a rozvoj 
existujících podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního 
podnikání 

- Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků. - vybavení a výstavba sociálních podniků 

 

2.3 Rozvoj infrastruktury pro 
poskytování zdravotních služeb a 
péče o zdraví 

- Modernizace infrastruktury návazné péče v podobě pořízení přístrojového 
vybavení a nezbytných stavebních úprav. 
- Deinstitucionalizací psychiatrických nemocnic (zařízení pro poskytování 
komunitní péče) 
- Zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, parky 
a zahrady. 

- příležitost pro sociální firmy: na zeleň, 
parky, aleje 
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2.4 Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 

- rozšíření kapacit pro předškolní a základní vzdělávání 
- výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen, 
center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodovědných a technických 
oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností 
- rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných 
klíčových kompetencí v oblastech komunikace v českém a cizích jazycích, 
matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií a 
schopnost práce s digitálními technologiemi 
- Pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP budou podporovány úpravy 
budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, 
kompenzačními pomůckami a kompenzačním vybavením. 

- rekonstrukce a vybavení: NZDM a 
vytváření podmínek pro integraci žáků se 
SVP  
- rekonstrukce a vybavení místních 
vzdělávacích center (knihovny, centra 
celoživotního vzdělávání aj.) 

 

3.1 Zefektivnění prezentace, 
posílení ochrany a rozvoje 
kulturního a přírodního dědictví 

- Revitalizace vybraných nemovitých národních kulturních památek 
- Revitalizace kulturních památek ve vesnických a městských památkových 
rezervacích. 
- Revitalizace a zatraktivnění parků a zahrad u národních kulturních 
památek 
- Projekty zlepšující podmínky pro uchování a zefektivnění správy sbírek, 
mobiliárních a knihovních fondů 
- Veřejná infrastruktura pro zpřístupnění a zatraktivnění kulturního a 
přírodního dědictví 

- příležitost pro sociální firmy: drobné 
stavební práce, revitalizace 
- příležitost pro sociální firmy: na zeleň, 
parky, aleje 
- turistická infrastruktura v okolí kulturního 
a přírodního dědictví 

   

  

 

OPZ IP 2.3 (SC 1) Zvýšit 
zapojení lokálních aktérů do 
řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech 

Oblast sociálního začleňování a zaměstnanosti: 
 
- Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni;  
 
- Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální 
nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů;  
 
- Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků;  
 
- Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro 
zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání;  
 
- Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci 
sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní 
formou, podpora komunitní sociální práce;  

- komunitně-sociální pracovník pro území MAS 
- terénní mobilní týmy  
- předškolní kluby, doučování, komunitní centra, 
volnočasové kluby 
- kontaktní centra a terénní služby protidrogové 
prevence 
- asistenti prevence kriminality, programy 
prevence kriminality 
- zázemí pro spontánní trávení volného času 
- mobilní poradny, terénní vzdělávací místo 
(knihovna, učebna...)  
- poradenství: sociálně-právní, pracovní, 
dluhové 
- pracovní poradenství (včetně práce se 
zaměstnavateli) 
- poradenských a odlehčovacích služeb pro 
drobné podnikatele a OSVČ 
- Job kluby 
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- Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v 
sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný 
pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí;  
 
- Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 

- prostupné zaměstnávání 
- projektová střediska/centra rozvoje regionu 
- podnikatelské inkubátory 
- sociální podnikání, sociální firmy, sociální 
družstva, sociální inovace 
- rozvoj samostatně výdělečné činnosti (např. 
na bázi podnikatelských družstev, tzv. Business 
and Employment Co-operative) 
- dobrovolnictví  
- stáže v místních podnicích 
- spolupráce SŠ a firem (stáže/brigády ve 
firmách) 
- sociálně-aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi/seniory/osoby se zdravotním postižením 
- zajištění existence zdravého a cenově 
dostupného bydlení pro občany v bytové nouzi, 
včetně sociálních a startovacích bytů (azylové 
bydlení, tréninkové bydlení, krizové přespávání, 
vytvoření startovacích bytů pro mládež 
opouštějící zařízení pro výkon ústavní výchovy 
a osoby propuštěné z výkonu trestu) 
- doprovodná tréninková sociální služba pro 
všechny typy sociálního bydlení, prevence 
ztráty bydlení 
- zvyšování kvality profesního celoživotního 
vzdělávání, vzdělávací programy pro venkovské 
obyvatelstvo, rekvalifikační programy, 
vzdělávání pro praxi, zvyšování kvalifikace 
- rozvoj finanční gramotnosti a prevence 
zadlužení 
- koordinace obcí v mezi obecní a meziresortní 
spolupráci v oblasti sociálních služeb a rozvoje 
zaměstnanosti 
- mateřská centra, odlehčovací služby, hlídaní 
dětí, seniorů, školky 
- mikrogranty pro komunitní aktivity 
- organizace kulturních nebo sportovních 
aktivit- společné pěstování ovoce a zeleniny 
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PRV 19. Podpora místního 
rozvoje LEADER 

14 - Předávání znalostí a informační akce 
17 a) b) c) - Investice do hmotného majetku 
19 1.b) - Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti: investice 
na založení a rozvoj nezemědělských činností 
24 1.a) - Předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními 
katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů: 
vybudování ochranné infrastruktury. V případě protipožárních pruhů může 
podpora zahrnovat rovněž podporu přispívající na náklady na údržbu. 
Podpora se neposkytuje na činnosti související se zemědělstvím 
vykonávané v oblastech, na něž se vztahují agroenvironmentální závazky;  
24 1.d) - obnovu lesnického potenciálu poškozeného požáry a jinými 
přírodními katastrofami, včetně škůdců, chorob a katastrofických událostí a 
jevů souvisejících se změnou klimatu. 
25 - Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních 
ekosystémů 
26 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 
jejich mobilizace a uvádění na trh 
35 1.a) - Spolupráce: přístupy spočívající ve spolupráci mezi různými 
subjekty působícími v odvětví zemědělství, v odvětví lesnictví a v 
potravinovém řetězci v Unii a dalšími subjekty 
35 1.b) - Spolupráce: vytváření klastrů a sítí 

14 - vzdělávání v sociálním zemědělství, 
sociální podnikání v zemědělství 
17 - (nesnížit pracovní místa - kritérium 
Mze, nesmí dojít k poklesu zaměstnanců na 
začátku a konci projektu) 
19 - příležitost pro sociální firmy v 
návaznosti na IROP a OPZ 
24 - příležitost pro sociální firmy: práce v 
lese (sezónnost) 
25 - příležitost pro sociální firmy: manuální 
práce výsadba a pod. 
26 - příležitost pro sociální firmy: 
zpracování štěpky 

   

  

 

OP ŽP 4.2 Posílit biodiverzitu 

- Péče o vzácné druhy 
- Péče o cenná stanoviště 
- Sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro 
zajištění ochrany a péče o ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 a o cílové 
organismy 
- Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich 
sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a 
nástrojů) 
- Budování a údržba návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ a území soustavy 
NATURA 2000 

- příležitost pro sociální firmy: spásání luk, 
sekání, pastevectví, sekání invazních 
druhů, pozorování stanovišť 
- turistická infrastruktura v okolí ZCHÚ a 
NATURA 2000 
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2.4. Zdroj inspirace 
 

Zdrojem inspirace pro zpracování návrhové části SCLLD a pro její následnou implementaci se staly 

následující zdroje:  

SCLLD Inspirace 

Téma, kterým jsme se nechali inspirovat  Organizace, kde byla inspirace získána 

Společensky odpovědné zadávání veřejných 

zakázek 

Agentura pro sociální začleňování 

Podpora dobrovolnictví  Posázaví,o.p.s. 

Zřízení pracovních míst se sociální inkluzí Agentura pro soc. začleňování; Brusel „Open 

Days“ 

Výměna zkušeností, sdílení dobré praxe, 

vzdělávání formou spolupráce na všech  

úrovních 

Bohemia EU planners, ERASMUS, HORIZON; 

AGROLEADER 

Využití kulturního dědictví v cestovním ruchu MAS Český Západ, Krajina srdce,o.s. 

Zemědělství a inovace ČZU; místní zem. podniky; AGROLEADER 

Zeleň a životní prostředí Správa CHKO, Projekt zeleň – symbol moderní 

obce 

Vyhlídky jako konzultační a informační středisko Kyjovské Slovácko v pohybu; 

 

  

2.5. Integrační prvky 

 Strategie je postavena na struktuře s vertikálními a horizontálními prvky, což vychází 

z poznatku, že každý projekt či aktivita má dva rozměry, které určují jeho kvalitu.  Prvním 

rozměrem je to, co se v projektu dělá či co se má stát. Druhý rozměr je pak určen tím, jakým 

způsobem se to má stát či udělat.  

Vertikální strukturu složenou z pěti tematických oblastí je tedy možné skrýt pod otázku „Co 

se má v regionu stát?“  

Horizontální struktura složená ze tří průřezových principů pak dává odpověď na otázku 

„Jakým způsobem se to má stát?“.  
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 Vize může být úspěšně naplněna pouze tehdy, pokud kromě aktivit v těchto pěti 

vertikálních oblastech budou realizovány i činnosti procházející napříč těmito pěti 

tematickými oblasti a vytvářející právě ten koordinační a integrující prvek. Proto byla do 

strategie zakomponována horizontální struktura, která se skládá ze dvou základních principů. 

Ty jsou definovány jako Prosperita a Spolupráce.   

 

A) Prosperita   

 Horizontální princip prosperity znamená, že by všechny aktivity realizované v některé 

z pěti tematických oblastí měly být plánovány a realizovány s ohledem na trojí zisk, a to 

ekonomický, společenský a ekologický. Jde tedy o prosperitu tak, jak je pojímána v koncepci 

trvale udržitelného rozvoje.   

B) Spolupráce  

 Již zpracování této strategie se odehrávalo s důrazem na aktivitní spolupráci všech 

důležitých aktérů v území. Je tak položen kvalitní předpoklad toho, že i samotná realizace 

strategie bude ctít principy partnerství a spolupráce.  Rozvojové aktivity, pokud mají být 

úspěšné, efektivní a dlouhodobě udržitelné musí stát na širším základu, který je tvořen 

partnerským konsorciem. Každý subjekt, který je součástí tohoto konsorcia má pak možnost 

vložit svoji odbornost, zkušenost, a ekonomickou sílu a přispět tak k dosažení kvalitního 

výsledku.  

 Způsob uplatňování těchto principů se opírá o prostředky, pomocí kterých bude 

SCLLD implementována. Mezi základní prostředek patří výběr projektů spadajících do pěti 

klíčových témat a jejich priorit a opatření. Tento výběr bude realizován na základě hodnocení 

pomocí preferenčních kritérií, které by měly zaručit výběr projektů s nejvyšší přidanou 

hodnotou a příspěvkem k plnění cílů SCLLD.  Do souboru těchto kritérií budou zařazena i 

kritéria, která budou posuzovat míru naplnění dvou jmenovaných horizontálních principů.  

 

 Za integrační prvky strategie komunitně vedeného místního rozvoje lze v obecné rovině 

považovat horizontální principy a cíle politik (kap. 5 Společného strategického rámce, ten tvoří 

přílohu 1 obecného nařízení č. 1303/2013): 

1) Partnerství a víceúrovňová správa  
2) Udržitelný rozvoj 
3) Podpora rovnosti žen a mužů a nediskriminace  
4) Přístupnost (pro zdravotně postižené) 
5) Řešení demografické změny (úbytek pracujícího obyvatelstva, zvyšující se počet obyvatel v 

důchodovém věku v celkové populaci a vylidňování, začlenění všech věkových skupin). 
6) Přizpůsobení se změně klimatu a její zmírňování (a prevence rizik) 

 

 Z tohoto seznamu je patrné, že první dva principy pro MAS Vyhlídky představují horizontální 

průřezová témata, která tvoří základní kameny horizontální struktury strategie. Další zmíněné 

horizontální principy se rovněž promítnou do výběrových kritérií a v rámci SCLLD budou specifikovány 
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do následujících parametrů, které se stanou preferenčními kritérii v některých z tematických priorit a 

opatření.  

Ad 3) Podpora rovnosti žen a mužů a nediskriminace  
- Rovnost mužů a žen  

- Nabídka práce pro mladé (brigády) 

- Nabídka práce pro sociálně znevýhodněné v širokém smyslu (možná variabilně v různých 

obcích) 

Ad 4) Přístupnost 

- Přístupnost budov a prostorů akcí pro zdravotně postižené (zejména imobilní resp. se 

sníženou pohyblivostí) 

Ad 5) Řešení demografické změny 

- Prospěch pro seniory 

Ad 5) Přizpůsobení se změně klimatu a její zmírňování 

- Energetická efektivita 

- Zadržování vody v krajině a hospodaření s vodou 

 

 

2.6. Inovativní  prvky, metody nebo způsoby řešení současných problémů 

přinášející zlepšení stavu, nebo zkvalitnění situace 
  

2.6.1. Přírůstková inovace 

Inovativní povaha Strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyplývá ze 

samotné  povahy  metody  komunitně vedeného místního rozvoje (dříve známé pod pojmem 

LEADER), pomocí které bylo sestaveno věcné zaměření strategie a byl uspořádán způsob 

realizace této strategie. Dosud v žádném jiném programu vyjma programů LEADER nedošlo 

k tomu, že by místní akční skupina přebírala odpovědnost za výběr projektů, které budou 

naplňovat cíle místní akční skupinou sestavené strategie.  Vybrané území je v případě 

metody CLLD seznamován se zcela novým přístupem k rozvoji venkovského prostoru, který 

přenáší největší díl zodpovědnosti na samotné obyvatele tohoto prostoru. Ne tedy pouze na 

místní samosprávu, jak tomu bylo dosud, ale na všechny složky venkovské společnosti, tj. na 

místní podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace.   

Místní akční skupina Vyhlídky chápe tuto metodu jako příležitost pro uplatňování 

inovačních aktivit. Inovace je vždy spojena s větší mírou rizika a právě metoda SCLLD  

umožňuje tyto rizika snižovat, respektive rychle eliminovat následky, pokud se riziko změní 
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ve skutečnost. Formulace inovačních přístupů, které MAS bude uskutečňovat či podporovat 

lze rozdělit následujícím způsobem:  

a) netradiční způsoby řízení a zapojení místního obyvatelstva v rozhodovacím procesu a 

realizaci projektů, 

b) zavádění nových metod při využívání potenciálu území, 

c) nová akce či aktivita prováděná v území poprvé. 

 

2.6.2. Zajištění udržitelnosti inovace 

Rizikem pro požadovanou účinnost, udržitelnost a očekávané přínosy inovačních postupů 

jsou vždy 

a) metody, kterým se tyto inovační postupy prosazují a  

b) metody, kterými se sleduje jejich používání. 

 

Pokud se tyto dvě skupiny rizik odstraní či významně eliminují může být zaručena účinnost a 

udržitelnost metod.  

 

Ad a) Pro metody prosazování inovačních postupů je důležité, aby tyto metody byly 

motivační a tato motivace byla pozitivní. Například zařazení hodnocení inovačních postupů 

v rámci preferenčních kritérií je příkladem metody pozitivní motivace. Žadatel je motivován 

k použití inovačních přístupů, ale může se bez obav z nějakých sankcí těchto přístupů vzdát.  

Dalším pozitivní metodou je metoda propagace úspěšných příkladů, které mohou 

inspirovat a motivovat ve smyslu „když to dokážou oni, tak proč ne já“.  

Uvedené dvě metody určitě zajistí to, že se žadatelé k inovačním postupům přihlásí.  

 

Ad b) Důležité pak bude, aby nezůstalo pouze u příslibů, ale aby opravdu došlo k jejich 

naplnění. V tomto případě pak nejdůležitějšími metodami, které by MAS měla používat je 

kontrola, asistence a monitoring, včetně pravidelného podávání informací o výsledcích 

inovačních postupů. Důležité je, aby nedošlo k zformalizování inovativního přístupu. Toto 

riziko může být velké například u uplatňování zásady kooperace.  

V tomto směru musí MAS dbát na to, aby všichni členové a zaměstnanci zapojení do 

administrativních procesů chápali inovativní přístupy stejně a aby všichni drželi stejně 

vysokou úroveň posuzování inovativních přístupů.    

 

 

3. Měřitelné indikátory přiřazené ke stanoveným cílům 
 

Viz realizační indikátory v kapitole 10.2.1.  
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4. Vytvoření finančního plánu a časového harmonogramu 

Základní finanční tabulky dle MPIN 

Financování podle jednotlivých specifických cílů CLLD v jednotlivých letech  

Specifický 

cíl CLLD 

Opatření 

CLLD 

IDENTIFIKACE programu 
PLÁN FINANCOVÁNÍ  

(způsobilé výdaje v Kč) 

Indiká-

tory 

Program 
Prioritní 

osa 

specifický 

cíl 

programu 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

z toho  

příspěve

k Unie 

Z toho národní 

spolufinancování 

 

Veřejné 

zdroje 

Soukro

mé 

zdroje 

SC 1 
O 1.1         

O 1.2         

SC 2 
O 2.1         

O2.2         

Celkem      

Pozn.: Tabulku nutno zpracovat pro každý rok zvlášť a dále souhrnně za celé období předpokládané realizace 

 
Financování podle ESI fondů (způsobilé výdaje v Kč) 

Fond Program  Příspěvek Unie 
Národní 

spolufinancování  

Celkové 

způsobilé výdaje  

ERDF 

IROP    

OP ŽP    

Celkem ERDF    

ESF 
OP Z    

Celkem ESF    

EZFRV 
PRV    

Celkem EZFRV    

 Celkem Celkem    

Pozn.: Tabulku nutno zpracovat pro každý rok zvlášť a dále souhrnně za celé období předpokládané realizace 

 
Rekapitulace financování (způsobilé výdaje v Kč) 
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 Kč % 

CELKOVÝ ROZPOČET CLLD  100 % 

 Příspěvek Unie   

Národní spolufinancování   

 

5. Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu 
 

 Implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje vychází z faktu že 

nositelem strategie (CLLD) je Místní akční skupina Vyhlídky, z.s., která je povinna  dodržovat 

a plnit povinnosti vyplývající z Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v 

programovém období 2014 – 2020, schválené usnesením vlády ČR ze dne 21. 5. 2014 č. 368 

(dále též „Metodika standardizace MAS“).  

 Tyto povinnosti tvoří základní nepřekročitelný rámec, který prostupuje celým 

procesem implementace CLLD bez ohledu na to na jaká věcná témata strategie řeší a k jakým 

cílům směřuje.  

Povinnosti vyplývající z Metodiky standardizace MAS jsou následující:    

1. MAS je povinna plnit podmínky vyplývající z kapitoly 3.3 Standardy pro přijatelnost 

MAS (s výjimkou podmínky 3.3.5.3.) Metodiky standardizace MAS a to od vydání 

„Osvědčení o splnění standardů MAS“ po celé programové období 2014 – 2020. 

2.  Místní akční skupina nesmí přijímat odměny, dary či jinak definované příjmy za 

poradenství, zpracování či administraci projektů, které jsou následně administrovány 

příslušnou MAS.  

3. Místní akční skupina je povinna evidovat finanční a věcné dary v hodnotě nad 1 000 

Kč. Veškeré dary mohou být přijímány pouze za konkrétním účelem, který musí být v 

darovací smlouvě specifikován. Seznam dárců a přijatých darů týkajících se SCLLD 

zveřejňuje MAS ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření MAS.  

4. Místní akční skupina zveřejňuje zápisy z jednání povinných orgánů.  

5. Místní akční skupina zveřejňuje aktuální přehled pracovních skupin včetně jejich 

statutu, seznamu členů, zápisů z jednání nebo zpráv o jejich činnosti a kontaktních 

osobách.  

6. Místní akční skupina minimálně jednou za rok informuje veřejnost o plnění SCLLD.  

7. Konzultace v souvislosti s implementací SCLLD jsou kanceláří místní akční skupiny  

poskytovány zdarma.  

8. Při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nejsou 

veřejnými orgány.  

9. Změna územní působnosti místní akční skupiny je možná pouze v rámci 

střednědobého hodnocení SCLLD. 
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Jak již bylo zmíněno, výše uvedená pravidla tvoří základní formální rámec pro implementaci 

strategie. Pro nastavení implementačních procesů je však nutné znát i způsoby, kterými 

bude docházet k realizaci strategie. Mezi tyto základní způsoby budou patřit: 

 Realizace dílčích individuálních projektů v rámci programových rámců, jejichž 

nositelem budou místní akční skupinou vybraní příjemci z řad veřejnoprávních nebo 

soukromých subjektů působících v území MAS. 

 Realizace integrovaných a systémových projektů v rámci programových rámců, jejichž 

nositelem bude místní akční skupina. Zde tedy bude MAS vystupovat v roli příjemce 

 Realizace individuálních projektů v rámci jednotlivých operačních programů, jejichž 

nositelem bude místní akční skupina 

 Realizace individuálních projektů v rámci jednotlivých operačních projektů, jejichž 

nositelem budou příjemci z řad veřejnoprávních nebo soukromých subjektů 

působících v území MAS. Místní akční skupina se nebude podílet na jejich výběru, 

nicméně bude dbáno na to, aby projekty těchto příjemců byly v souladu a naplňovaly 

cíle SCLLD 

 Realizace projektů v rámci SCLLD, jejichž nositelem bude MAS nebo jiné 

veřejnoprávní či soukromé subjekty, které budou financovány z jiných zdrojů, než 

strukturálních fondů EU 

 Realizace projektů spolupráce v rámci SCLLD, jejichž nositelem bude MAS Vyhlídky 

společně s jinými MAS v rámci ČR nebo v rámci EU. 

 

V rámci implementačního procesu, tj. procesu, který bude realizován výše uvedenými 

způsoby bude místní akční skupina plnit následující úkoly:  

 

a) prezentování SCLLD Regionální stálé konferenci, včetně jejích aktualizací;  

b) zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění projektů, včetně 

jejich schopností v oblasti projektového řízení;  

c) CLLD je veden místní akční skupinou složenou ze subjektů, které zastupují veřejné a 

soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni ani veřejné 

orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových 

skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv;  

d) vypracování nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a objektivních kritérií 

pro výběr projektů, jež brání střetu zájmů a jejich předložení ke schválení řídícímu orgánu 

příslušného operačního programu, a dále zajištění, aby nejméně 50 % hlasů při 

rozhodování o výběru projektů měli partneři, kteří nejsou veřejnými orgány; výběr 

projektů musí probíhat na základě písemného postupu;  

e) při výběru projektů zajišťování jejich souladu se strategií komunitně vedeného místního 

rozvoje tím, že stanoví jejich pořadí podle přínosu těchto projektů k plnění záměrů a cílů 

strategií;  

f) příprava a zveřejňování výzev k podávání návrhů nebo průběžného postupu pro 

předkládání projektů, včetně vymezení kritérií výběru;  
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g) přijímání a posuzování žádostí o podporu;  

h) výběr projektů k realizaci a stanovení výše podpory;  

i) zajištění administrace SCLLD a projektů vybraných k realizaci prostřednictvím MS2014+;  

j) sledování plnění strategie komunitně vedeného místního rozvoje;  

k) sledování podporovaných projektů (evaluace);  

l) vykonávání zvláštních hodnotících činností souvisejících s touto strategií.  

Podrobněji jsou tyto úkoly popsány v kapitole VIII. 1. 

 

VII.  IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 
 

1. Popis implementačního procesu na úrovni MAS a typy projektů a 
postupů implementace 

 

Implementační proces na úrovni místní akční skupiny je komplexním systémem, který 

je složen z řady vzájemně provázaných aktivit, které jsou navrženy a prováděny dle předem 

stanovených pravidel a postupů.  Tyto realizační a administrativní postupy budou podrobně 

rozpracovány v Prováděcím manuálu SCLLD a Programových rámců (dále jen Prováděcí 

manuál).  Prováděcí manuál bude respektovat minimálně následující dokumenty a bude 

s nimi v souladu:  

 Dohoda o partnerství pro programové období 2014 - 2020 

 Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020, 

schválené usnesením vlády ČR ze dne 21. 5. 2014 č. 368 

 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 

 Programové dokumenty jednotlivých operačních programů, v rámci kterých budou 

připravovány Programové rámce  

 Obecně platné zákony ČR s vazbou na povahu  

 Stanovy a další dokumenty upravující jednání MAS Vyhlídky, z.s. 

 

Tímto výčtem však není vyloučena možnost, že finální podoba Prováděcího manuálu 

bude ovlivněna dalšími novými dokumenty či aktualizacemi dokumentů stávajících.   

Mezi aktivity, které budou součástí implementačního procesu SCLLD patří především 

tyto: 
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1.1. Zpracování Programových rámců 

Prvním krokem implementačního procesu Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje je zpracování Programových rámců, tj. příprava tematicky založeného programu, 

který bude financován z příslušného operačního programu.   

 Kromě věcného zaměření programového rámce bude ke každému programovému 

rámci zpracován Prováděcí manuál, který bude respektovat všechna pravidla příslušných 

operačních programů.  

Zpracování programových rámců bude dokončeno schválením v orgánech MAS a 

následně schválením řídících orgánů příslušných operačních programů.     

1.2. Vytvoření administrativní struktury na úrovni MAS 

Předpokladem pro úspěšnou implementaci není jen kvalitní programová příprava, ale 

rovněž i příprava lidských zdrojů pro administrativní kapacitu, která bude zajišťovat realizaci 

programových rámců.  Předpokladem je, že současná administrativní kapacita Kanceláře 

MAS bude rozšířena tak, aby mohly být zajištěny všechny činnosti, které jsou popsány níže. 

Předpokladem je nárůst o minimálně 3 plné úvazky.  

1.3. Propagace SCLLD a programových rámců v území MAS, 

MAS si za účelem propagace SCLLD a programových rámců zpracuje Komunikační 

strategii, která bude obsahovat postupy komunikace mezi MAS a veřejností na jedné straně 

a uvnitř MAS na straně druhé.   Pro propagaci proto budou voleny například tyto nástroje: 

 oznámení na internetových stránkách MAS spolu s možností diskusního fóra, tj. 

odpověďmi na položené dotazy 

 publikování v místních zpravodajích 

 vydávání vlastního zpravodaje MAS a jeho distribuce do veřejně navštěvovaných 

míst. Distribuce bude probíhat i elektronickou formou na adresy, které jsou 

v databázi MAS 

 vydání samostatného propagačního materiálu (leták, jednoduchá skládačka), který 

bude upozorňovat na existenci SPL  

 informační semináře pro potencionální žadatele a pořádání individuálních konzultací 

projektových záměr 

 Prezentační akce v území MAS ve stylu Festivalu úspěšných projektů MAS  

 

1.4. Vzdělávací a informační aktivity 

Významnou součástí implementačního procesu však není jen pouhá propagace, ale i 

intenzivnější působení na cílové skupiny prostřednictvím konkrétně zaměřených 

vzdělávacích aktivit. Aby bylo vzdělávání realizováno efektivně a účelně bude vždy na každý 
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rok zpracován Školící plán, v rámci kterého budou naplánovány vzdělávací aktivity zaměřené 

jedné straně na členy a zaměstnance místní akční skupiny a na straně druhé na potenciální 

předkladatele projektů a žadatele o finanční podporu.   

Vzdělávací semináře budou mít v zásadě tyto formy:  

a) Informativní semináře, kde budou účastníci seznámeni s SCLLD a programovými rámci, 

aktuální výzvou a s pravidly pro předkládání a realizaci projektů. Součástí semináře bude 

distribuce příručky pro žadatele a diskuse, v rámci které bude odpovídáno na otázky 

účastníků. Tento typ semináře proběhne vždy cca v první třetině třicetidenní doby od 

vyhlášení výzvy k její uzávěrce.  

b) Workshop – „projektová dílna“, kde budou mít účastníci možnost získat nejen informace, 

ale rovněž dovednosti při přípravě projektů. Budou seznámeni s metodikou přípravy (a 

také realizace) projektů a tuto metodiku si budou moci vyzkoušet v praxi. Workshop 

proběhne vždy v druhé třetině 30 denního období pro podávání projektů 

c) Individuální konzultace a bezplatné poradenství ze strany Kanceláře MAS vůči 

potenciálním žadatelům. Budou vyhlášeny kontakty na osoby, které konzultaci povedou a 

potencionální žadatel si domluví individuální termín konzultace. Ta se uskuteční 

v kanceláři MAS a bude o ní sepsán krátký zápis. Možnost konzultací nebude omezena jen 

na 30 denní období pro podávání projektů, ale bude nabízena celoročně. 

d) Diskusní fórum na internetových stránkách MASky bude vedeno na základě principu 

otázek a odpovědí. Otázky a odpovědi budou zveřejňovány tak, aby byly k dispozici i jiným 

zájemcům.  Tato forma rovněž nebude vázána pouze na 30 denní období pro podávání 

projektů, ale bude provozována celoročně.  

 

1.5. Administrativní postupy při příjmu a výběru projektů k podpoře 

 Nedílnou součástí implementačního procesu je organizace příjmu a výběru projektů, 

které budou doporučeny k podpoře.  Tento administrativní proces bude podrobně popsán 

v Prováděcím manuálu, ve kterém budou kromě popisu všech postupů i připravené 

formuláře pro evidenci jednotlivých administrativních kroků.  

Administrativní postupy při příjmu a výběru projektů se budou skládat z následujících kroků:  

a) Schválení a vyhlášení výzvy k podávání projektů 

b) Příjem projektů Kanceláří MAS 

c) Kontrola administrativní správnosti podaných žádostí a postupy pro řešení nedostatků 

v této fázi 

d) Hodnocení naplnění kritérií přijatelnosti podaných projektů. Kritéria přijatelnosti budou 

formulována v rámci přípravy Programových rámců.   
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e) Hodnocení míry naplnění preferenčních kritérií. Na základě tohoto hodnocení vznikne 

pořadí projektů od nejlépe hodnocených sestupně.  Rovněž preferenční kritéria budou 

připraveny v rámci zpracování Programových rámců.  

f) Výběr projektů k podpoře. Tento výběr bude respektovat pořadí vzešlé z kroku e), ale 

protože výběr bude provádět jiný orgán, než hodnocení míry naplnění preferenčních 

kritérií, je tento krok uváděn zvlášť.  Navíc mohou nastat nestandardní situace, které 

musí řešit nejvyšší orgán MAS.  

g) Případná organizace řešení námitek a opravných postupů dle předem daných pravidel. 

Z důvodů zachování transparentního a nediskriminačního přístupu k žadatelům, bude 

zpracována metodika pro řešení námitek k postupům při výběru projektů (pouze do 

kroku d).  

1.6. Administrace v průběhu realizace projektů, 

 Činnost MAS v průběhu realizace projektů se bude skládat z těchto aktivit: 

a) Kancelář MAS bude poskytovat konzultace pro konečné příjemce, kde s nimi bude 

řešit případné dotazy a problémy. 

b) Kromě těchto konzultací uspořádá úzce tematicky zaměřené semináře pro příjemce. 

Logickými tématy jsou pravidla zadávacích a výběrových řízení, pravidla pro účtování 

dotace, správnost účetních dokladů a podkladů pro účetní doklady, řízení změn a 

podávání hlášení o změnách a pravidla kontrol včetně práv a povinností 

kontrolovaného.   

c) Sběr, evidence a kontrola hlášení o změnách projektů.  

d) Sběr a evidence monitorovacích zpráv.    

e) Zpracování plánu kontrol MAS a jeho naplňování. Kromě průběžných kontrol, které 

vzejdou z analýzy rizik projektu bude mít MAS povinnost kontrolovat každou žádost o 

proplacení konečného příjemce včetně jejích příloh. Více viz bod 1.7. 

f) Vedení složek projektů 

Pro každý projekt, který bude MAS zaevidován bude vytvořena „Složka projektu“, do 

které se budou kromě kompletní žádosti, projektu, povinných a nepovinných příloh 

budou vkládat všechny dokumenty a korespondence, která se bude vázat k danému 

projektu. Složky projektů budou uloženy v kanceláři MAS, která je současně označena 

jako spisovna. Pro jejich uložení bude určena uzamykatelná místnost.    

g) Administrace proplácení projektů 

  

1.7. Plánování a provádění kontrol projektů prováděných MAS 

 MAS si pro potřeby plánování a provádění kontrol zpracuje „Příručku kontrolora“, 

která bude sloužit jednak jako obecná metodika této činnosti, ale současně jako soubor 
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pokynů pro kontrolní skupinu, která bude kontroly provádět či při nich asistovat. V zásadě lze 

kontroly projektů rozdělit na a) kontroly naplánované a realizované pouze MAS a na b) 

kontroly, které bude plánovat a realizovat řídící či zprostředkující subjekt pro daný operační 

program a kontrolní skupina MAS při nich bude pouze asistovat. Tyto kontroly budou 

probíhat dle kontrolních pravidel těchto subjektů.    

 Kontroly naplánované a realizované MAS budou organizovány s cílem předcházet 

možným rizikům při projektové realizační fázi a při projektové fázi následné tedy provozní. 

Ze zkušeností z předchozích programů LEADER totiž vyplývá, že MAS nesmí ztratit přehled o 

realizaci podpořených projektů, protože když jej ztratí, nemůže včas reagovat na chyby 

příjemců, z nichž nejčastější byly například realizace zakázek, účtování, nesprávnost účetních 

dokladů, překročení limitu pro proplácení v hotovosti atd.  

MAS proto bude při vytvoření a provádění systému svých kontrol projektů postupovat takto: 

a) Manažer kontrol spolu s projektovým manažerem vypracují analýzu rizik pro každý 

projekt, který bude vybrán k podpoře. Analýza rizik bude zpracována dle metodiky 

uvedené v příručce pro kontrolora. Podstatou této analýzy je odhalit rizika projektu a 

klasifikovat je dle míry pravděpodobnosti výskytu a dle významu jejich případného 

dopadu. Z této analýzy by měl vzejít předmět či předměty vlastních kontrol MAS u 

jednotlivých projektů.  

b) Na základě harmonogramu realizace jednotlivých projektů (dle milníků projektu) a na 

základě analýzy rizik manažer MAS vyhotoví plán kontrol. Zcela logicky bude platit, že 

kontroly u rizikovějších projektů budou častější, než u méně rizikovějších. 

Předpokladem však je, že by jejich četnost neměla být vyšší, než tři za období 

realizace projektu. 

c) Provedení každé kontroly bude realizováno dle tohoto postupu a zpracování závěrů a 

případných nápravných opatření.  

 

1.8. Zajištění kontroly činnosti jednotlivých pracovníků MAS 

Kontrolní činnost jednotlivých pracovníků MAS chápeme jako nezávislé a  objektivní 

kontrolní a  konzultační činnosti uvnitř MAS při hodnocení a  přezkušování pracovních 

postupů používaných všemi základními složkami MAS při realizaci SCLLD a Programových 

rámců, přiměřenosti a účinnosti řízení a  kontrolních mechanismů, a  kvality provádění 

svěřených úkolů.  

Z tohoto hlediska lze pro tyto činnosti používat termín „vnitřní audit“. Vnitřní audit 

upozorňuje vedení MAS na nedostatky, které vedou nebo mohou vést ke ztrátám, chybám, 

poškozením nebo jiným nežádoucím důsledkům.  

Vnitřní audit musí také být zdrojem informací pro řešení specifických problémů, jak 

minimalizovat pravděpodobnost jejich opakování a  jak zlepšit kontrolní činnosti.  
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Provádění vnitřního auditu bude v kompetenci Kontrolního výboru, který je volen 

valnou hromadou MAS.    

Kontrolní komise bude zkoumat a hodnotit dodržování a účinnost těchto metodik a postupů: 

 Kontrolních pravidel, která jsou součástí „Příručky kontrolora“  

 Pravidel pro monitoring a evaluaci SPL 

 Pravidel pro administraci projektů, tj. od okamžiku příjmu žádostí a projektů do 

okamžiku podání žádosti o proplacení   

 Školicího plánu pro členy a zaměstnance MAS  

 Archivačního, skartačního a spisového řádu  

 Stanov MAS SR, pokud upravují působnosti a činnosti přímo spojené s realizací SCLLD 

a Programových rámců. 

 

Zajištění kontroly účetnictví MAS (např. interní či externí audity) 

Vzhledem k tomu, že MAS bude žádat spolu s prostředky na podporu individuálních 

projektů podávaných do jednotlivých fichí také na výdaje spojené s realizací celé SCLLD bude 

v pravidelných intervalech zpracovávat průběžnou zprávu se žádostí o proplacení 

způsobilých nákladů vydaných za prošlé období. V rámci této procedury bude příslušným 

externím subjektem zkontrolována oprávněnost všech výdajů, bude zkontrolováno jejich 

zaúčtování a v případě, že zde nebudou shledány nedostatky budou vykazované způsobilé 

náklady proplaceny.  

 Kromě těchto kontrol, které budou prováděny poskytovatelem dotace, bude vždy 

nejpozději do 31. ledna následujícího roku provedena kontrola hospodaření MAS. Tuto 

kontrolu provede Kontrolní výbor. Následně o této kontrole sepíše zápis, který předloží 

k projednání nejvyšším orgánům MAS. V případě zjištěných nedostatků přijme valná 

hromada MAS taková opatření, která zajistí včasnou nápravu a neopakování.  

 Zpráva Kontrolního výboru bude součástí výroční zprávy MAS, která bude vydávána 

každým rokem nejpozději do 31. března roku následujícího po roku ve výroční zprávě 

hodnoceném.  

  

1.9. Archivace dokumentace 

V souladu se zákonem č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů 

zajistí MAS odbornou správu písemných, obrazových, zvukových  a jiných záznamů (dále jen 

„písemnosti“) vzešlých z činnosti MAS.  Pro nakládání s písemnostmi si MAS vytvoří  spisový 

řád a archivační a skartační řád.  
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Spisový řád bude vnitřním předpisem pro výkon spisové služby MAS. Spisový řád 

stanoví postupy nakládání s písemnostmi, organizaci a působnost spisové služby. Spisový řád 

řeší především nakládání s písemnostmi, se kterými se aktivně pracuje. V okamžiku, kdy 

práce s některými dokumenty přestává být aktivní (např. složky projektu po konečném 

proplacení dotace projektu) je dle důležitosti písemnosti rozhodnuto, jestli bude písemnost 

uložena do archivu či skartována.        

Na každé písemnosti musí být proto vyznačen skartační znak: „A“ (archiv) u 

písemností trvalé dokumentární hodnoty nebo „S“ (skartace) u písemností dokumentárně 

bezcenných, případně „V“ (výběr) u písemností, u kterých nebylo možno v době uložení 

určit, zda jsou z hlediska dokumentární hodnoty cenné či nikoliv a skartační lhůta. Skartační 

lhůta stanoví dobu, po kterou musí být písemnost uložena v archivu, např. „A 5“ znamená, že 

písemnost má trvalou dokumentární hodnotu a bude v archivu uložena 5 let.  

Skartační a archivní řád MAS upravuje postup při třídění, ukládání a vyřazování 

písemností skartačním řízením podle právních předpisů a podle příslušných ustanovení 

tohoto řádu a je závazný pro všechny zaměstnance MAS. 

1.10. Monitoring 

Pod pojmem „monitoring“ chápe MAS řízené a předem plánované sledování toho, jak 

jsou příjemci naplňovány cíle SCLLD a Programových rámců. Tyto cíle jsou kvantifikovány 

v tzv. monitorovacích indikátorech a každý žadatel má povinnost si ve svém projektu stanovit 

takové monitorovací indikátory, které je schopen splnit. Tím přispívá k naplňování cílů 

příslušného programového rámce.  

Sledování toho, jestli příjemce svůj závazek ve formě monitorovacích indikátorů je 

schopen plnit či se od něj odchyluje, je proto velmi důležité a je nedílnou součástí činnosti 

MAS. Z pohledu monitorovacích indikátorů je třeba rozlišovat indikátory výstupů, indikátory 

výsledků a indikátory dopadů.  

Zatímco naplňování indikátorů výstupů je možné sledovat v průběhu realizace 

projektu a konečný stav známe v okamžiku ukončení projektu, indikátory výsledků a dopadů 

mohou být sledovány až po ukončení projektu a jeho přechodu do provozní fáze. Z toho 

vyplývá, že MAS si stanovuje postupy monitoringu během realizace a postupy po ukončené 

realizaci projektů.   

a) Postupy během realizace 

Příjemce bude mít za povinnost podávat po celou dobu realizace projektu pravidelně 

jednou za předem stanovené období zprávu o postupu prací při realizaci projektu, tzv. 

Monitorovací zprávu.  Zprávy budou zpracovávány na standardizovaném formuláři a budou 

obsahovat především tyto informace: 
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 název projektu a jméno příjemce 

 období, za které je zpráva podávána 

 monitorovací tabulka 

 neplánované situace v průběhu realizace projektu  

 datum vyplnění a podpis příjemce  

Sekretariát MAS, konkrétně manažer kontrol po obdržení zprávy zaeviduje její přijetí, 

zkontroluje  soulad skutečného postupu realizace s plánovaným, vyhodnotí stav plnění 

monitorovacích indikátorů a v případě, že shledá odlišnosti od plánovaného stavu či 

vyhodnotí stav projektu jako rizikový navrhne provedení neplánované kontroly.  

Při ukončení projektu sepíše příjemce závěrečnou monitorovací zprávu a předá ji 

společně se žádostí o proplacení dotace. V případě závěrečné monitorovací zprávy vždy 

proběhne kontrola na místě. Ta bude součástí závěrečné kontroly před proplacením dotace.  

 

b) Postupy po skončené realizaci   

Příjemce bude podávat monitorovací zprávy i po ukončení projektu a to po dobu 3 let 

po skončení vždy na konci každého kalendářního roku. Tyto zprávy budou mít stejný formát 

jako průběžné. Rozdílem bude pouze tabulka s monitorovacími indikátory, které pro toto 

období budou stanoveny jinak. V tomto období budou sledovány indikátory výsledků 

projektu. Tyto indikátory budou rovněž vycházet z projektu, který příjemce předkládal.  

 Plnění indikátorů dopadů nebude sledovat již příjemce, ale MAS prostřednictvím 

externí a nezávislé odborné firmy (či firem), které budou zpracovávat hodnotící studie a 

analýzy dopadů SPL na území MAS.    

 

2. Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a 
přeshraniční spolupráce 

 

 Místní akční skupina Vyhlídky bude stejně tak jako dosud aktivně vstupovat do 

projektů spolupráce mezi místními akčními skupinami na národní a mezinárodní úrovní a to 

jak s místními akčními skupinami  ze zemí EU tak i se subjekty z třetích zemí .  Návrh opatření 

na rozvoj této spolupráce je uveden v prioritě 1.5.  
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1.5. Rozvoj 

odborných kapacit 

aktérů místního 

rozvoje 

1.5.1. Vzdělávání - 

místní úroveň 

1.5.2. Národní 

úroveň 

1.5.3. Mezinárodní 

v rámci EU 

1.5.4. Třetí země 

1.5.1.1 Podpora vzdělávacích aktivit aktérů místního 

rozvoje 

1.5.2.1. Podpora transferu know-how a příkladů dobré 

praxe do území MAS Vyhlídky 

1.5.3.1. Podpora přípravy a realizace projektů 

spolupráce se subjekty z EU 

1.5.4.1. Podpora přípravy a realizace projektů pro 

předávání zkušeností a následných projektů se subjekty 

z třetích zemí 

 

3. Popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci 

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách struktura Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje se skládá z vertikální osy, která stojí na pěti tematických klíčových oblastech 

a z osy horizontální, která je složena ze dvou principů prostupujících všech pět věcných 

klíčových oblastí.   Tato konstrukce je zárukou integrovaného přístupu, který bude celou 

strategii (a přeneseně i Programové rámce) držet pohromadě.  

Prostředkem pro naplňování vertikálních tematických klíčových oblastí je jejich 

rozpracování do priorit, opatření a aktivit a následná realizace konkrétních projektů, které 

budou řešit dílčí problémy a potřeby a naplňovat cíle stanovené v těchto prioritách a 

opatřeních.  

Na druhé straně prostředkem pro naplnění horizontálních principů budou 

preferenční kritéria, pomocí kterých budou vybírány projekty (zaměřené na některou z pěti 

vertikálních klíčových oblastí) k podpoře. Je zřejmé, že to nemohou být kritéria jediná, ale 

MAS pro zdůraznění významu těchto principů naformuluje taková kritéria, jejichž význam 

bude mít minimálně 50% váhu.    

Do souboru preferenčních kritérií tak budou v rámci všech Programových rámců zařazena 

kritéria, která vyjadřují tyto horizontální principy:  

 Horizontální princip prosperity, tedy důraz na trojí zisk, a to ekonomický, společenský 

a ekologický 

 Horizontální princip partnerství a spolupráce, pomocí kterého budou preferovány 

projekty, realizované v partnerství či aktivní spolupráci více subjektů z území MAS 

 

Tímto integračním prvkem bude dosaženo toho, že projekty, ač  řešící různá věcná témata, 

budou do regionu přinášet společné efekty, které budou posouvat území k naplnění 

formulované vize.   
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4. Výběr konkrétních opatření 

 

Seznam jednotlivých opatření je uveden v Strategické části, v kapitolách 2.2.1. až 

2.2.5.  

 

5. Převedení cílů strategie do konkrétních typů projektů  v rámci 
jednotlivých Programových rámců a nastavení indikátorů pro 
jednotlivé cíle 

 

6. Definice projektů realizovaných samotnou MAS v rámci Programového 
rámce 

 

 

7. Měřitelné indikátory vycházející z indikátorů ISÚ 

Ke způsobu ověřování monitorovacích kritérií (indikátorů) je třeba přistupovat dle toho, 

jestli se jedná o indikátory výstupu, výsledku nebo dopadu. Současně je nutné volit způsoby 

ověřování i podle toho, jaké povahy bude ten který indikátor.  

a) Indikátory výstupu 
Vzhledem k tomu, že v převážné většině půjde o projekty investiční, jsou indikátory 

výstupu nejčastěji představovány počtem realizovaných investičních akcí, počtem m3 

obestavěného prostoru, který byl rekonstruován, m2 rekonstruované plochy, počtem 

rekonstruovaných budov, počtem a rozlohou revitalizovaných veřejných prostranství, 

počtem vysazených dřevin apod. Tyto indikátory jsou snadno změřitelné v okamžiku 

ukončení projektu. Ověřování proběhne na místě realizace projektu pomocí místního šetření 

a zprávou o skutečném provedení stavby.  V případě indikátorů výstupu, kterým jsou 

například počet účastníků vzdělávacího programu bude ověřování probíhat na základě 

průkazné evidence, kterou bude mít za povinnost vést příjemce. Tyto indikátory budou také 

lépe sledovatelné již v průběhu realizace projektu a ne pouze při jeho zakončení.  

b) Indikátory výsledků 

Ověřování indikátorů výsledků bude probíhat v závislosti na tom, o jaké indikátory se bude 

jednat. Obecně se však dá říci, že ověřování bude probíhat prostřednictvím monitorovacích 

zpráv odevzdávaných příjemcem po realizaci projektu. 
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PŘÍLOHA Č. 1 Seznam nemovitých kulturních památek. 

Číslo rejstříku uz 
Název 

okresu 
Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění IdReg 

39680 / 2-

3838 
S Mělník Bosyně Bosyně   židovský hřbitov 

v lese mezi Bosyní a 

Janovou vsí 
151715 

37379 / 2-

1437 
S Mělník Bosyně Bosyně čp.11 zámek   149293 

27232 / 2-

3741 
S Mělník Březinka Březinka čp.21 venkovský dům   

 

46768 / 2-

1291 
S Mělník Cítov Cítov   kostel sv. Linharta náves 159294 

22454 / 2-

1293 
S Mělník Cítov Cítov   socha P. Marie před kostelem 133399 

29184 / 2-

1292 
S Mělník Cítov Cítov čp.2 fara   140542 

21990 / 2-

3703 
S Mělník Dobřeň Dobřeň   

jiné drobné dílo - 

skalní reliéf 

Ukřižování 

při silnici J od vsi 132914 

16988 / 2-

3691 
R Mělník Dobřeň Dobřeň čp.1 

venkovská 

usedlost 
  127590 

21148 / 2-

3692 
R Mělník Dobřeň Dobřeň čp.3 

venkovská 

usedlost 
  132015 

29728 / 2-

3693 
R Mělník Dobřeň Dobřeň čp.4 venkovský dům   141120 

24853 / 2-

3694 
R Mělník Dobřeň Dobřeň čp.8 venkovský dům   135935 

25028 / 2-

3695 
R Mělník Dobřeň Dobřeň čp.15 venkovský dům   136120 

14726 / 2-

3696 
R Mělník Dobřeň Dobřeň čp.16 

venkovská 

usedlost 
  125127 

39078 / 2-

3697 
R Mělník Dobřeň Dobřeň čp.19 

venkovská 

usedlost 
  151092 
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45586 / 2-

3698 
S Mělník Dobřeň Dobřeň čp.24 venkovský dům   158038 

34101 / 2-

3699 
R Mělník Dobřeň Dobřeň čp.25 venkovský dům   145792 

28667 / 2-

3700 
S Mělník Dobřeň Dobřeň čp.28 

venkovská 

usedlost 
  139994 

33131 / 2-

3701 
R Mělník Dobřeň Dobřeň čp.29 venkovský dům   144758 

26313 / 2-

3702 
S Mělník Dobřeň Dobřeň čp.32 

venkovská 

usedlost 
  137480 

26174 / 2-

3678 
R Mělník 

Dolní 

Beřkovice 

Dolní 

Beřkovice 
  kaple 

nám. Míru, před 

zámkem 
137335 

36470 / 2-

1298 
S Mělník 

Dolní 

Beřkovice 

Dolní 

Beřkovice 
čp.1 zámek nám. Míru 148329 

37943 / 2-

3923 
S Mělník Harasov Bosyně   

hrad - hrádek 

Harasov, 

archeologické 

stopy 

  149887 

18401 / 2-

1303 
S Mělník 

Horní 

Počaply 

Horní 

Počaply 
  

kostel 

Nanebevzetí P. 

Marie 

  129108 

32343 / 2-

1306 
S Mělník Hořín Hořín   

pohřební kaple 

Lobkoviců 
na hřbitově 143909 

37197 / 2-

1305 
R Mělník Hořín Hořín   

výklenková 

kaplička 

Nejsvětější Trojice 

náves 149103 

17041 / 2-

1308 
S Mělník Hořín Hořín   socha sv. Anny u školy 127647 

16564 / 2-

1304 
S Mělník Hořín Hořín čp.1 zámek   127128 

35113 / 2-

3684 
S Mělník Hořín Hořín čp.40 myslivna   146866 

25741 / 2-

1310 
S Mělník Hostín Hostín   sýpka u čp. 51 136871 
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28526 / 2-

3676 
S Mělník Hostín Hostín eč.11 

venkovská 

usedlost 
  139840 

6 / 2-1378 S Mělník Chloumek Mělník   
kostel Nejsvětější 

Trojice 
Trojická 131423 

27816 / 2-

1377 
S Mělník Chloumek Mělník   

kaple sv. Jana 

Nepomuckého 
vrch Chloumek 139080 

11420 / 2-

3643 
R Mělník Chloumek Mělník 

čp.17

17 
viniční dům Chloumecká 122268 

245 / 2-3842 R Mělník Chudolazy Chudolazy čp.6 
venkovská 

usedlost 
  124588 

29729 / 2-

3843 
R Mělník Chudolazy Chudolazy čp.13 venkovský dům   141121 

15134 / 2-

3844 
S Mělník Chudolazy Chudolazy čp.14 

venkovská 

usedlost 
  125592 

35607 / 2-

3845 
R Mělník Chudolazy Chudolazy čp.19 

venkovská 

usedlost 
  147404 

19409 / 2-

3846 
R Mělník Chudolazy Chudolazy čp.20 venkovský dům   130173 

16769 / 2-

3847 
S Mělník Chudolazy Chudolazy čp.22 venkovský dům   127356 

21772 / 2-

3848 
S Mělník Chudolazy Chudolazy čp.24 venkovský dům   132687 

14464 / 2-

1443 
S Mělník Chudolazy Chudolazy čp.35 

venkovský dům - 

výměnek 
pův. čp. 7 124821 

10614 / 2-

4304 
P Mělník Chudolazy Chudolazy čp.36 vodní mlýn   

 

27202 / 2-

3728 
S Mělník Janova Ves Janova Ves 

čp.10

1 
hotel Harasov Kokořínský důl 138431 

33482 / 2-

3725 
R Mělník Jestřebice Jestřebice   kaple skalní 

S okraj obce, při 

silnici na Dobřeň 
145129 

18801 / 2-

3724 
R Mělník Jestřebice Jestřebice   kaplička náves 129526 
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22216 / 2-

3723 
S Mělník Jestřebice Jestřebice   krucifix křižovatka, proti čp. 6 133151 

31716 / 2-

3726 
S Mělník Jestřebice Jestřebice čp. skalní vodní mlýn 

Z strana Pšovky, cca 

200m od Hlučova 
143250 

17718 / 2-

3704 
R Mělník Jestřebice Jestřebice čp.1 

venkovská 

usedlost 
  128380 

39593 / 2-

3705 
R Mělník Jestřebice Jestřebice čp.4 

venkovská 

usedlost 
  151626 

27055 / 2-

3706 
R Mělník Jestřebice Jestřebice čp.5 

venkovská 

usedlost 
  138276 

19248 / 2-

3707 
S Mělník Jestřebice Jestřebice čp.6 

venkovská 

usedlost 
  129999 

24322 / 2-

3708 
R Mělník Jestřebice Jestřebice čp.7 

venkovská 

usedlost 
  135381 

25771 / 2-

3709 
R Mělník Jestřebice Jestřebice čp.8 

venkovská 

usedlost 
  136906 

19446 / 2-

3710 
S Mělník Jestřebice Jestřebice čp.9 venkovský dům   130212 

22638 / 2-

3711 
R Mělník Jestřebice Jestřebice čp.13 venkovský dům   133595 

37617 / 2-

3712 
R Mělník Jestřebice Jestřebice čp.20 

venkovská 

usedlost 
  149543 

20155 / 2-

3713 
S Mělník Jestřebice Jestřebice čp.30 

venkovská 

usedlost 
  130968 

22100 / 2-

3714 
S Mělník Jestřebice Jestřebice čp.31 venkovský dům   133030 

14090 / 2-

3715 
R Mělník Jestřebice Jestřebice čp.33 

venkovská 

usedlost 
  124425 

36167 / 2-

3716 
R Mělník Jestřebice Jestřebice čp.34 

venkovská 

usedlost 
  148006 

29730 / 2-

3717 
R Mělník Jestřebice Jestřebice čp.35 venkovský dům   141122 
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45641 / 2-

3718 
R Mělník Jestřebice Jestřebice čp.41 

venkovská 

usedlost, s 

omezením: bez 

kolny a stodoly na 

pozemku st. parc. 

č. 49/3 

  158097 

45736 / 2-

3719 
R Mělník Jestřebice Jestřebice čp.44 venkovský dům   158198 

44581 / 2-

3720 
R Mělník Jestřebice Jestřebice čp.55 

venkovská 

usedlost 
  156947 

25236 / 2-

3721 
S Mělník Jestřebice Jestřebice čp.58 venkovský dům   136339 

33362 / 2-

3722 
R Mělník Jestřebice Jestřebice čp.65 

venkovská 

usedlost 
  145004 

100397 P Mělník Jestřebice Jestřebice čp.72 
venkovská 

usedlost 
  

6732027

03 

20444 / 2-

3756 
R Mělník Ješovice Ješovice čp.10 venkovský dům   

 

905 / 2-3764 R Mělník Kadlín Kadlín   

venkovská 

usedlost, z toho 

jen: brána s 

brankou 

u čp. 2 124231 

23165 / 2-

1417 
S Mělník Kadlín Kadlín   

kostel sv. Jakuba 

Většího 
  134153 

15301 / 2-

3765 
S Mělník Kanina Kanina čp.9 

venkovská 

usedlost 
  125773 

37176 / 2-

1321 
S Mělník Kanina Kanina čp.17 

venkovská 

usedlost 
  149081 

16485 / 2-

3766 
R Mělník Kanina Kanina čp.18 

venkovská 

usedlost 
  

 

217 P Mělník Kly Kly   kaple sv. Václava   
2782187

56 

24559 / 2-

1405 
S Mělník Kly Kly   Labský jez 

S okraj obce Obříství, 

u zámku 
135627 
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24439 / 2-

3690 
S Mělník Kly Kly   

silniční most 

Štěpánský 

přes Labe, k. ú. Kly a 

k. ú. Obříství 
1 

6633 / 2-1325 S Mělník Kokořín Kokořín   

sousoší sv. 

Mikuláše 

Tolentinského 

náves 148499 

41689 / 2-

1324 
S Mělník Kokořín Kokořín čp.1 zámek náves 153810 

51747 / 2-

4462 
P Mělník Kokořín Kokořín čp.6 venkovský dům   460335 

40728 / 2-

1323 
S Mělník 

Kokořínský 

Důl 

Kokořínský 

Důl 
  hrad Kokořín 

na skále u státní 

silnice 
152809 

20725 / 2-

3729 
S Mělník 

Kokořínský 

Důl 

Kokořínský 

Důl 
čp.8 vodní mlýn Mlčeň   131569 

27059 / 2-

3730 
R Mělník 

Kokořínský 

Důl 

Kokořínský 

Důl 
čp.35 venkovský dům   138281 

22310 / 2-

3731 
R Mělník 

Kokořínský 

Důl 

Kokořínský 

Důl 
čp.57 venkovský dům   133246 

23694 / 2-

3732 
S Mělník 

Kokořínský 

Důl 

Kokořínský 

Důl 
čp.58 

venkovská 

usedlost   

472 / 2-1338 S Mělník Lhotka Lhotka čp. skalní obydlí   129184 

36897 / 2-

3830 
P Mělník Lhotka Lhotka čp.18 

venkovská 

usedlost 
  148786 

24923 / 2-

1340 
S Mělník Liběchov Liběchov   kostel sv. Ducha na návrší nad vsí 136011 

38800 / 2-

1339 
S Mělník Liběchov Liběchov   kostel sv. Havla   150803 

17115 / 2-

1350 
S Mělník Liběchov Liběchov   

kaple Boží Voda s 

lázněmi 
při čp. 10 127726 

19502 / 2-

1341 
S Mělník Liběchov Liběchov   křížová cesta   130270 

16677 / 2-

1347 
S Mělník Liběchov Liběchov   

sochy českých 

patronů sv. Jana 

Nepomuckého a 

Pražská 127253 
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sv. Prokopa 

30065 / 2-

3761 
S Mělník Liběchov Liběchov   vinný sklep při čp. 192 141479 

37945 / 2-

1344 
S Mělník Liběchov Liběchov čp.28 

městský dům - 

zámecká vinárna 
Pražská 149889 

34664 / 2-

3758 
R Mělník Liběchov Liběchov čp.52 

venkovská 

usedlost, s 

omezením: bez 

sýpky na st. p. č. 

83/2 

Rumburská 146396 

13406 / 2-

4412 
P Mělník Liběchov Liběchov čp.69 

sbor 

českobratrské 

evangelické církve 

(bývalá škola) 

Rumburská 118345 

34408 / 2-

1345 
S Mělník Liběchov Liběchov čp.95 fara Pod Kostelíčkem 146125 

36338 / 2-

1342 
S Mělník Liběchov Liběchov 

čp.14

3 
zámek 

Pražská, nám. V. 

Levého, Litoměřická 
148186 

18021 / 2-

3759 
R Mělník Liběchov Liběchov 

čp.14

8 
venkovský dům Litoměřická 128700 

27872 / 2-

3762 
R Mělník Liběchov Liběchov 

čp.20

1 
venkovský dům Boží Voda 

 

2 / 2-3677 S Mělník Liblice Liblice   venkovský dům pův. čp. 60 158119 

22291 / 2-

1288 
S Mělník Liblice Liblice   kostel sv. Václava   133227 

21149 / 2-

1289 
S Mělník Liblice Liblice   kaple P. Marie   132016 

41791 / 2-

1290 
S Mělník Liblice Liblice čp.63 zámek   153915 

23902 / 2-

3769 
S Mělník Libovice Libovice   sýpka u čp. 12 134931 

24173 / 2-

3767 
S Mělník Libovice Libovice čp.5 venkovský dům   135219 
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31919 / 2-

3768 
S Mělník Libovice Libovice eč.5 

venkovská 

usedlost 
  143466 

21205 / 2-

3770 
S Mělník Libovice Libovice čp.22 venkovský dům   132075 

33930 / 2-

1351 
S Mělník Lobeč Lobeč   

kostel Povýšení 

sv. Kříže 
  145605 

15612 / 2-

1352 
S Mělník Lobeč Lobeč čp.1 zámek   126107 

15638 / 2-

3771 
R Mělník Lobeč Lobeč čp.7 venkovský dům   126134 

103535 P Mělník Lobeč Lobeč čp.34 pivovar   
6259538

61 

37511 / 2-

3772 
R Mělník Lobeč Lobeč čp.37 

venkovská 

usedlost 
  

224 / 2-1353 S Mělník 
Lužec nad 

Vltavou 

Lužec nad 

Vltavou 
  kostel sv. Jiljí 1. máje 135273 

29958 / 2-

1349 
S Mělník 

Malý 

Liběchov 
Liběchov   boží muka 

300m od vsi u sil. na 

Mělník 
141368 

20652 / 2-

3760 
S Mělník 

Malý 

Liběchov 
Liběchov   socha Krista u silnice na Mělník 131494 

24972 / 2-

3757 
R Mělník 

Malý 

Liběchov 
Liběchov čp.9 

venkovská 

usedlost 
Pražská 136060 

23018 / 2-

1444 
S Mělník Medonosy Medonosy   kostel sv. Jakuba   134000 

21888 / 2-

1447 
S Mělník Medonosy Medonosy   socha sv. Ludmily při čp. 2 132809 

35475 / 2-

3849 
R Mělník Medonosy Medonosy čp.1 venkovský dům   147260 

16989 / 2-

3850 
S Mělník Medonosy Medonosy čp.4 

venkovská 

usedlost 
  127591 

24058 / 2-

3851 
S Mělník Medonosy Medonosy čp.6 

venkovská 

usedlost 
  135099 
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31977 / 2-

1445 
S Mělník Medonosy Medonosy čp.15 

venkovská 

usedlost 
  143527 

29393 / 2-

3853 
S Mělník Medonosy Medonosy čp.18 venkovský dům   140768 

15369 / 2-

1446 
S Mělník Medonosy Medonosy čp.22 

venkovská 

usedlost 
  125844 

19226 / 2-

3854 
S Mělník Medonosy Medonosy čp.23 venkovský dům   129972 

30010 / 2-

3855 
S Mělník Medonosy Medonosy čp.27 

venkovská 

usedlost 
  141423 

23637 / 2-

3857 
S Mělník Medonosy Medonosy čp.35 venkovský dům   134650 

46685 / 2-

3858 
S Mělník Medonosy Medonosy čp.38 venkovský dům   159205 

21877 / 2-

3859 
S Mělník Medonosy Medonosy čp.39 

venkovská 

usedlost 
  132797 

18459 / 2-

3861 
S Mělník Medonosy Medonosy čp.67 venkovský dům   129171 

20700 / 2-

3856 
R Mělník Medonosy Medonosy 

eč.14

1 
venkovský dům pův. čp. 30 131544 

40791 / 2-

3862 
S Mělník Medonosy Medonosy 

eč.14

9 
vodní mlýn   152872 

14246 / 2-

3860 
S Mělník Medonosy Medonosy 

čp.15

6 
venkovský dům   124589 

20156 / 2-

3872 
S Mělník Medonosy 

Nové 

Osinalice 
čp.56 

venkovská 

usedlost 
  130969 

18194 / 2-

3873 
R Mělník Medonosy 

Nové 

Osinalice 
čp.57 venkovský dům   128889 

49757 / 2-

4381 
P Mělník Medonosy 

Nové 

Osinalice 
čp.58 

venkovská 

usedlost 
  162808 

27896 / 2-

3832 
R Mělník 

Mělnická 

Vrutice 

Mělnická 

Vrutice 
čp.11 

venkovská 

usedlost 
  139167 
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51979 / 2-

4458 
P Mělník 

Mělnické 

Vtelno 

Mělnické 

Vtelno 
  kostel evangelický   471947 

38647 / 2-

1354 
S Mělník 

Mělnické 

Vtelno 

Mělnické 

Vtelno 
  

kostel sv. 

Michaela 

Archanděla 

náves 150644 

34989 / 2-

3673 
S Mělník Mělník Mělník   kostel evangelický Krombholcova 146734 

26196 / 2-

1358 
S Mělník Mělník Mělník   kostel sv. Ludmily Pražská 137359 

27986 / 2-

1356 
S Mělník Mělník Mělník   

kostel sv. Petra a 

Pavla 
  139261 

36577 / 2-

3644 
S Mělník Mělník Mělník   židovský hřbitov 

Dobrovského, v 

zahradě býv. 

synagogy čp. 1743 

148439 

36755 / 2-

1355 
S Mělník Mělník Mělník   

městské opevnění 

- hradební zdi s 

příkopem, 

Pražská brána, 

Vodárenská věž 

po obvodu města, 5. 

května, Vodárenská 
148634 

33110 / 2-

1376 
S Mělník Mělník Mělník   

jiná opevňovací 

stavba - věžička s 

cimbuřím 

ve vinici, u silnice na 

Prahu 
144736 

26489 / 2-

1381 
S Mělník Mělník Mělník   

socha sv. Jana 

Nepomuckého 

Chloumecká, v 

ohradní zdi, proti čp. 

1733/23 

137673 

28353 / 2-

1371 
S Mělník Mělník Mělník   

sochy sv. Jan 

Nepomuckého a 

sv. Floriana s 

výklenkem 

v nice na fasádě 

domu čp. 271, Kpt. 

Jaroše 

139651 

45848 / 2-

1375 
S Mělník Mělník Mělník   

pomník 

československo - 

sovětsko - 

polského 

přátelství 

Tyršova 158317 

37555 / 2-

1372 
S Mělník Mělník Mělník   socha Karla IV. při zámku 149476 
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27739 / 2-

1374 
S Mělník Mělník Mělník   socha kpt. Jaroše 

park u Masarykova 

kulturního domu 
138999 

28798 / 2-

1373 
S Mělník Mělník Mělník   

kašna se 

sousoším 

Vinobraní 

nám. Míru 140129 

22923 / 2-

3675 
S Mělník Mělník Mělník   silniční most 

přes Labe, k. ú. 

Mělník a k. ú. Hořín 
133903 

17457 / 2-

1360 
S Mělník Mělník Mělník čp.1 radnice nám. Míru 128097 

26709 / 2-

1361 
S Mělník Mělník Mělník čp.3 městský dům nám. Míru 137904 

27987 / 2-

1362 
S Mělník Mělník Mělník čp.4 městský dům nám. Míru 139262 

45718 / 2-

1363 
S Mělník Mělník Mělník čp.5 městský dům nám. Míru 158179 

38113 / 2-

1364 
S Mělník Mělník Mělník čp.6 městský dům nám. Míru 150075 

17207 / 2-

1365 
S Mělník Mělník Mělník čp.7 městský dům nám. Míru 127822 

31745 / 2-

1366 
S Mělník Mělník Mělník čp.8 městský dům nám. Míru 143283 

41525 / 2-

3646 
R Mělník Mělník Mělník čp.9 městský dům nám. Míru 153638 

46636 / 2-

3647 
S Mělník Mělník Mělník čp.10 městský dům nám. Míru 159153 

50741 / 2-

4432 
P Mělník Mělník Mělník čp.11 

městský dům 

Zlatá hvězda 
nám. Míru, 5. května 163363 

24069 / 2-

1367 
S Mělník Mělník Mělník čp.12 

městský dům "U 

zlatého hroznu" 
nám. Míru 135110 

26792 / 2-

3648 
R Mělník Mělník Mělník čp.13 městský dům Svatováclavská 137994 

24408 / 2-

3649 
R Mělník Mělník Mělník čp.14 městský dům Svatováclavská 135472 
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17853 / 2-

1359 
S Mělník Mělník Mělník čp.19 zámek Svatováclavská 128520 

13463 / 2-

3651 
R Mělník Mělník Mělník čp.21 městský dům Svatováclavská 123134 

33975 / 2-

3652 
R Mělník Mělník Mělník čp.22 městský dům Svatováclavská 145654 

100222 P Mělník Mělník Mělník čp.24 městský dům Svatováclavská 163366 

36825 / 2-

3653 
S Mělník Mělník Mělník čp.26 banka nám. Míru 148712 

24947 / 2-

3654 
S Mělník Mělník Mělník čp.30 městský dům nám. Míru, Husova 136035 

45162 / 2-

3655 
R Mělník Mělník Mělník čp.40 vila Carola Vinohrady Karla IV. 157586 

22464 / 2-

3656 
S Mělník Mělník Mělník čp.49 městský dům Husova 133409 

21753 / 2-

1368 
S Mělník Mělník Mělník čp.50 městský dům nám. Míru 132665 

28351 / 2-

1357 
S Mělník Mělník Mělník čp.54 

klášter 

kapucínský s 

kostelem 14. sv. 

pomocníků 

nám. Míru 139649 

40977 / 2-

3657 
S Mělník Mělník Mělník čp.72 vila sv. Julie Legionářů 153067 

34783 / 2-

4460 
P Mělník Mělník Mělník čp.83 městský dům U Tanku 163367 

29669 / 2-

3658 
R Mělník Mělník Mělník čp.94 

střední škola - 

gymnasium 
Tyršova 141056 

29394 / 2-

3659 
S Mělník Mělník Mělník čp.95 

tělocvična Tyršův 

dům 
Tyršova 140769 

15293 / 2-

3660 
S Mělník Mělník Mělník 

čp.10

0 
pošta Tyršova 125764 

42218 / 2-

3661 
S Mělník Mělník Mělník 

čp.11

3 
městský dům Palackého 154373 
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22060 / 2-

3662 
S Mělník Mělník Mělník 

čp.13

8 
městský dům Palackého 132989 

50529 / 2-

4421 
P Mělník Mělník Mělník 

čp.13

9 
městský dům 5. května 163372 

50530 / 2-

4422 
P Mělník Mělník Mělník 

čp.14

0 
městský dům 5. května 163373 

34980 / 2-

3663 
S Mělník Mělník Mělník 

čp.14

8 
škola Jaroslava Seiferta 146724 

14025 / 2-

3664 
S Mělník Mělník Mělník 

čp.15

0 
městský dům Česká 124358 

36255 / 2-

3665 
S Mělník Mělník Mělník 

čp.15

1 
městský dům Česká 148099 

31024 / 2-

3666 
S Mělník Mělník Mělník 

čp.15

9 
škola partikulární Na Vyhlídce 142512 

11419 / 2-

3667 
R Mělník Mělník Mělník 

čp.16

0 
viniční dům Vinohrady Karla IV. 122267 

26799 / 2-

3668 
S Mělník Mělník Mělník 

čp.21

0 
vila Walinova Vodárenská 138001 

30114 / 2-

3669 
S Mělník Mělník Mělník 

čp.24

9 
vila Macharova 141533 

46197 / 2-

3670 
S Mělník Mělník Mělník 

čp.25

8 
městský dům Jiráskova 158688 

103199 P Mělník Mělník Mělník 
čp.32

3 

Masarykův 

společenský dům 
Nad Šafranicí 

8536054

74 

27798 / 2-

3671 
S Mělník Mělník Mělník 

čp.34

2 
městský dům Pražská 139061 

31224 / 2-

3672 
S Mělník Mělník Mělník 

čp.34

3 
městský dům Pražská 142726 

29901 / 2-

1370 
S Mělník Mělník Mělník 

čp.70

4 

viniční dům - 

viniční usedlost 

Na svini 

Legionářů 141309 

45900 / 2-

3645 
S Mělník Mělník Mělník 

čp.77

9 
venkovská 

usedlost - rodný 

Bezručova, pův čp. 

84 
158371 
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dům Viktora Dyka 

20560 / 2-

1382 
S Mělník Mělník Mělník 

čp.11

11 

klášter 

augustiniánů s 

kostelem sv. 

Vavřince 

Pšovka, Čertovská, 

Českolipská 
131396 

103974 P Mělník Mělník Mělník 
čp.11

15 
vodní mlýn Čertovská 

4155971

35 

25142 / 2-

1380 
S Mělník Mělník Mělník 

čp.17

76 
zámek Neuberk Dobrovského 136242 

33378 / 2-

1383 
S Mělník Mělník Mělník 

čp.30

96 

viniční dům s 

kaplí 
Koráb, Nad Tůní 145020 

081 / 2-1387 S Mělník Nebužely Nebužely   

kostel 

českobratrské 

církve evangelické 

  133010 

16507 / 2-

1386 
S Mělník Nebužely Nebužely   kostel sv. Jiljí   127064 

36801 / 2-

3819 
S Mělník Nebužely Nebužely čp.3 

vodní mlýn 

Kroužek 

v údolí Pšovky, v 

Kokořínském dole 
 

20 / 2-1397 S Mělník Nosálov Nosálov   
kaple Nejsvětější 

Trojice 

JV část návsi, u 

autobusové zastávky 
142617 

25999 / 2-

3776 
R Mělník Nosálov Nosálov čp.3 

venkovská 

usedlost 
  137147 

36282 / 2-

3777 
R Mělník Nosálov Nosálov čp.4 

venkovská 

usedlost 
  148129 

18456 / 2-

1398 
S Mělník Nosálov Nosálov čp.8 

venkovská 

usedlost 
  129168 

16955 / 2-

1399 
S Mělník Nosálov Nosálov čp.9 

venkovská 

usedlost 
  127554 

13849 / 2-

1400 
S Mělník Nosálov Nosálov čp.10 

venkovská 

usedlost 
  124115 

24184 / 2-

1401 
S Mělník Nosálov Nosálov čp.11 

venkovská 

usedlost 
  135230 

29902 / 2- S Mělník Nosálov Nosálov čp.12 venkovská   141310 
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1402 usedlost 

19773 / 2-

3778 
S Mělník Nosálov Nosálov čp.21 

venkovská 

usedlost 
  130559 

24424 / 2-

3779 
S Mělník Nosálov Nosálov čp.25 

venkovská 

usedlost 
  135488 

30350 / 2-

3780 
R Mělník Nosálov Nosálov čp.26 venkovský dům   141786 

24674 / 2-

3781 
R Mělník Nosálov Nosálov čp.30 venkovský dům   135747 

37199 / 2-

3782 
R Mělník Nosálov Nosálov čp.32 venkovský dům   149105 

41197 / 2-

3783 
R Mělník Nosálov Nosálov čp.34 

venkovská 

usedlost 
  153303 

41846 / 2-

3784 
R Mělník Nosálov Nosálov čp.36 venkovský dům   153975 

46571 / 2-

3785 
S Mělník Nosálov Nosálov čp.41 venkovský dům   159082 

31719 / 2-

3786 
S Mělník Nosálov Nosálov čp.45 venkovský dům 

  

9795 / 2-3825 R Mělník Obříství Obříství   

venkovský dům - 

roubená 

světnička 

přenesená r. 1901 

z Národopisné 

výstavy 

u čp. 83 130581 

20760 / 2-

3823 
R Mělník Obříství Obříství   

venkovská 

usedlost, z toho 

jen: brána u čp. 5 

  131605 

39768 / 2-

3824 
R Mělník Obříství Obříství   

venkovská 

usedlost, z toho 

jen: brána u čp. 6 

  151803 

34403 / 2-

2841 
S Mělník Obříství Obříství   

socha sv. Jana 

Nepomuckého 
náves, před farou 146120 

24970 / 2- S Mělník Obříství Obříství   socha sv. Markéty náves při čp. 39 136058 
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1407 

41869 / 2-

1406 
S Mělník Obříství Obříství   

sloup se sousoším 

- Morový sloup se 

sochami světců 

náves, při čp. 5 154000 

21107 / 2-

1404 
S Mělník Obříství Obříství čp.1 zámek   131971 

50636 / 2-

4416 
P Mělník Obříství Obříství čp.45 vila 

  

435 / 2-4338 P Mělník Osinalice Osinalice   kaple   162097 

32801 / 2-

3863 
R Mělník Osinalice Osinalice čp.8 

venkovská 

usedlost 
  144404 

27465 / 2-

3864 
R Mělník Osinalice Osinalice čp.12 venkovský dům   138708 

45844 / 2-

3865 
S Mělník Osinalice Osinalice čp.15 

seník - stáj se 

seníkem 
u čp. 15 158313 

20036 / 2-

3866 
R Mělník Osinalice Osinalice čp.17 venkovský dům   130836 

42086 / 2-

3867 
R Mělník Osinaličky 

Nové 

Osinalice 
čp.7 venkovský dům   154232 

26314 / 2-

3868 
R Mělník Osinaličky 

Nové 

Osinalice 
čp.8 

venkovská 

usedlost 
  137481 

29105 / 2-

3869 
R Mělník Osinaličky 

Nové 

Osinalice 
čp.9 venkovský dům   140458 

45506 / 2-

3870 
R Mělník Osinaličky 

Nové 

Osinalice 
čp.11 

venkovská 

usedlost 
  157954 

18608 / 2-

3871 
R Mělník Osinaličky 

Nové 

Osinalice 
čp.13 

venkovská 

usedlost 
  

2 / 2-3801 S Mělník Příbohy Příbohy   stodola u čp. 10 132553 

41630 / 2-

3800 
S Mělník Příbohy Příbohy čp.9 

venkovská 

usedlost 
  153746 

13115 / 2-

3802 
S Mělník Příbohy Příbohy čp.14 

venkovská 

usedlost 
  122135 
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101120 P Mělník Přívory Přívory   kaplička   163420 

47204 / 2-

1438 
S Mělník Radouň Radouň   kostel sv. Havla náv 

 

11421 / 2-

4343 
P Mělník Řepín Řepín   

kostel P. Marie 

Vítězné s farou 

v centru u hlavní 

silnice 
122414 

16446 / 2-

2890 
S Mělník Řepín Řepín čp.1 zámek   127000 

14087 / 2-

3826 
R Mělník Řepín Řepín čp.20 

venkovská 

usedlost 
Radouňská 124422 

25954 / 2-

3827 
S Mělník Řepín Řepín čp.55 

venkovská 

usedlost 
Libeňská 137100 

17846 / 2-

3828 
R Mělník Řepín Řepín čp.61 

venkovská 

usedlost 
Libeňská 

 

3838 P Mělník Sitné Sitné čp.1 
venkovská 

usedlost 
  

3217902

25 

38130 / 2-

3874 
R Mělník Sitné Sitné čp.5 

venkovská 

usedlost 
  150093 

24532 / 2-

3875 
R Mělník Sitné Sitné čp.17 

venkovská 

usedlost 
  135600 

35068 / 2-

3876 
R Mělník Sitné Sitné čp.18 

venkovská 

usedlost 
  146816 

25288 / 2-

3877 
R Mělník Sitné Sitné čp.19 

venkovská 

usedlost 
  136393 

28286 / 2-

3878 
R Mělník Sitné Sitné čp.20 venkovský dům 

  

579 / 2-1416 S Mělník Stránka Stránka   socha sv. Václava 
rozcestí Chorušice - 

Kadlín 
132475 

30904 / 2-

1415 
S Mělník Stránka Stránka čp.1 zámek 

u cesty Kadlín - 

Chorušice 
142386 

11418 / 2-

4337 
P Mělník Střemy Střemy čp.24 

venkovská 

usedlost 
náves 122415 

32741 / 2- R Mělník Střemy Střemy čp.59 vodní mlýn   144338 
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3831 Štampach 

35189 / 2-

3733 
S Mělník Střezivojice 

Střezivojic

e 
čp.3 

venkovská 

usedlost 
  146953 

41097 / 2-

3734 
R Mělník Střezivojice 

Střezivojic

e 
čp.4 

venkovská 

usedlost 
  153193 

15471 / 2-

3735 
R Mělník Střezivojice 

Střezivojic

e 
čp.5 venkovský dům   125956 

31387 / 2-

1297 
S Mělník Střezivojice 

Střezivojic

e 
čp.6 

venkovská 

usedlost 
  142898 

25822 / 2-

3736 
R Mělník Střezivojice 

Střezivojic

e 
čp.8 venkovský dům   136959 

44953 / 2-

3737 
S Mělník Střezivojice 

Střezivojic

e 
čp.9 

venkovská 

usedlost 
  157359 

28897 / 2-

3738 
S Mělník Střezivojice 

Střezivojic

e 
čp.18 

venkovská 

usedlost, z toho 

jen: obytný dům s 

chlévy 

  140231 

15536 / 2-

3739 
R Mělník Střezivojice 

Střezivojic

e 
čp.23 

venkovská 

usedlost 
  126027 

30246 / 2-

3744 
R Mělník Šemanovice 

Šemanovic

e 
  skalní obydlí při čp. 31 141677 

15375 / 2-

1280 
S Mělník Šemanovice 

Šemanovic

e 
  

kostel sv. Jana 

Nepomuckého 
  125851 

15911 / 2-

3743 
S Mělník Šemanovice 

Šemanovic

e 
  sýpka s chlévy u čp. 37 126429 

54884 / 2-

4463 
P Mělník Šemanovice 

Šemanovic

e 
čp.4 

venkovská 

usedlost 
  

7270893

47 

10027 / 2-

3740 
R Mělník Šemanovice 

Šemanovic

e 
čp.5 

venkovská 

usedlost 

obytná budova - 

transfer z Vince čp. 

13 

122227 

31447 / 2-

3742 
S Mělník Šemanovice 

Šemanovic

e 
čp.33 

venkovská 

usedlost 
  

 

8823 / 2-1418 S Mělník Tajná Tajná   kaple Nejsvětější u čp. 6 150829 
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Trojice 

18369 / 2-

3817 
R Mělník Tajná Tajná čp.4 

venkovská 

usedlost 
  129074 

36895 / 2-

3818 
R Mělník Tajná Tajná čp.15 

venkovská 

usedlost 
  148784 

14630 / 2-

1282 
S Mělník Truskavna Truskavna   skalní obydlí   125026 

30947 / 2-

1281 
S Mělník Truskavna Truskavna čp.3 

venkovská 

usedlost 
  142430 

25141 / 2-

3892 
R Mělník Tupadly Tupadly   zvonička   136241 

23066 / 2-

3884 
R Mělník Tupadly Tupadly   stodola u čp. 28 134051 

30872 / 2-

3883 
S Mělník Tupadly Tupadly   stodola u čp. 27 142350 

39225 / 2-

3879 
S Mělník Tupadly Tupadly čp.7 

venkovský dům - 

výměnek 
neexistuje 151247 

21378 / 2-

3880 
S Mělník Tupadly Tupadly čp.9 venkovský dům   132262 

47158 / 2-

3881 
R Mělník Tupadly Tupadly čp.20 venkovský dům   159709 

20573 / 2-

3882 
S Mělník Tupadly Tupadly čp.26 venkovský dům   131410 

25221 / 2-

3885 
R Mělník Tupadly Tupadly čp.31 venkovský dům   136324 

40168 / 2-

1449 
S Mělník Tupadly Tupadly čp.42 venkovský dům 

S část obce, při silnici 

Mělník - Dubá 
152221 

27422 / 2-

3886 
R Mělník Tupadly Tupadly čp.50 venkovský dům   138663 

34188 / 2-

3887 
R Mělník Tupadly Tupadly čp.55 venkovský dům   145889 

37740 / 2- R Mělník Tupadly Tupadly čp.56 venkovský dům SZ část obce 149672 
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3888 

15218 / 2-

3889 
S Mělník Tupadly Tupadly čp.57 venkovský dům Z část obce 125687 

20418 / 2-

3890 
R Mělník Tupadly Tupadly čp.65 

venkovská 

usedlost 
  131248 

25757 / 2-

3891 
R Mělník Tupadly Tupadly čp.81 venkovský dům   136892 

14992 / 2-

1448 
S Mělník Tupadly Tupadly čp.87 

zámek - zámeček 

Slavín 
  

 

857 / 2-3914 P Mělník Vidim Vidim   skalní obydlí při čp. 17 129585 

24154 / 2-

3915 
S Mělník Vidim Vidim   skalní obydlí S strana Horní Vidimi 135200 

46194 / 2-

3924 
S Mělník Vidim Vidim   

tvrz Starý zámek, 

zřícenina a 

archeologické 

stopy 

Z od obce 158685 

15045 / 2-

1427 
S Mělník Vidim Vidim   kostel sv. Martina   125473 

23625 / 2-

3916 
S Mělník Vidim Vidim   kaple sv. Václava 

J okraj Horní Vidimi, 

po pravé straně 

silnice Tupadly - 

Vidim 

134637 

26418 / 2-

1428 
S Mělník Vidim Vidim čp.1 zámek Horní 137594 

27423 / 2-

3893 
R Mělník Vidim Vidim čp.3 venkovský dům   138664 

30340 / 2-

3894 
R Mělník Vidim Vidim čp.4 fara   141775 

21886 / 2-

3895 
R Mělník Vidim Vidim čp.7 

venkovská 

usedlost 
  132807 

25150 / 2-

3897 
R Mělník Vidim Vidim čp.15 

venkovská 

usedlost 
  136250 

30292 / 2- R Mělník Vidim Vidim čp.32 venkovský dům   141726 
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3898 

39884 / 2-

3899 
R Mělník Vidim Vidim čp.34 

venkovská 

usedlost 
  151929 

19117 / 2-

3900 
R Mělník Vidim Vidim čp.67 venkovský dům   129859 

41589 / 2-

3901 
S Mělník Vidim Vidim eč.70 

venkovská 

usedlost 
  153703 

46964 / 2-

3902 
R Mělník Vidim Vidim čp.72 

venkovská 

usedlost 
  159502 

14346 / 2-

3903 
R Mělník Vidim Vidim čp.73 

venkovská 

usedlost 
  124694 

18191 / 2-

3904 
R Mělník Vidim Vidim čp.74 

venkovská 

usedlost 
  128886 

34393 / 2-

3905 
S Mělník Vidim Vidim čp.76 

venkovská 

usedlost 
  146110 

35635 / 2-

3906 
R Mělník Vidim Vidim čp.77 venkovský dům   147434 

18650 / 2-

3907 
R Mělník Vidim Vidim čp.78 venkovský dům   129370 

38091 / 2-

3908 
R Mělník Vidim Vidim čp.80 venkovský dům   150053 

35054 / 2-

3909 
R Mělník Vidim Vidim čp.85 

venkovská 

usedlost 
  146802 

45544 / 2-

3910 
R Mělník Vidim Vidim čp.86 

venkovská 

usedlost 
  157993 

34112 / 2-

3911 
R Mělník Vidim Vidim čp.87 

venkovská 

usedlost 
  145804 

21875 / 2-

3912 
R Mělník Vidim Vidim 

čp.16

2 

venkovská 

usedlost 
  132795 

18005 / 2-

3913 
R Mělník Vidim Vidim 

čp.17

0 

venkovská 

usedlost 
  128683 

37242 / 2- S Mělník Vliněves Vliněves   kostel Stětí sv. náves 149150 
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1299 Jana Křtitele 

17939 / 2-

3680 
S Mělník Vliněves Vliněves   hřbitov   128612 

28778 / 2-

3745 
R Mělník Vlkov Vlkov čp.5 venkovský dům   140109 

15685 / 2-

3746 
S Mělník Vlkov Vlkov čp.17 venkovský dům   126184 

37700 / 2-

3747 
S Mělník Vlkov Vlkov čp.18 venkovský dům   

 

9 / 2-1309 S Mělník Vrbno Vrbno   
kostel Povýšení 

sv. Kříže 
  145944 

103075 P Mělník Vrbno Vrbno čp.21 
venkovská 

usedlost 
  

1443969

31 

45013 / 2-

3837 
S Mělník Všetaty Všetaty   

kostel sv. Petra a 

Pavla 
  157424 

22047 / 2-

1434 
S Mělník Vysoká Vysoká   

kostel evangelický 

s farou 
  132975 

24382 / 2-

1433 
S Mělník Vysoká Vysoká   kostel sv. Václava náves 135444 

49674 / 2-

4400 
P Mělník Vysoká Vysoká čp.6 zemědělský dvůr   120456 

17665 / 2-

3840 
S Mělník Vysoká Vysoká čp.27 fara   128326 

14515 / 2-

3841 
R Mělník Vysoká Vysoká čp.49 venkovský dům   124891 

35111 / 2-

1322 
S Mělník Záboří Záboří   

kostel Narození P. 

Marie 
  

 

547 / 2-1346 S Mělník Želízy Želízy   

sochy - soubor 

sochařských děl 

tesaných do skály 

k. ú. Jevišovice, 

Liběchov a Želízy 
129261 

25688 / 2-

3917 
S Mělník Želízy Želízy čp.6 venkovský dům   136815 
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47252 / 2-

3918 
S Mělník Želízy Želízy čp.38 

venkovská 

usedlost 
  159806 

30602 / 2-

3919 
S Mělník Želízy Želízy 

čp.11

4 
venkovský dům Malý Hubenov 

 

20869 / 2-

1300 
S 

Praha-

východ 
Dřísy Dřísy   

kaple Stětí sv. 

Jana Křtitele 
  131718 

39803 / 2-

1301 
S 

Praha-

východ 
Dřísy Dřísy   socha sv. Václava 

na rozcestí za vsí, S 

od čp. 43 
151840 

46604 / 2-

1555 
S 

Praha-

východ 
Hlavenec Hlavenec   

pomník císaře 

Karla VI. 
SV od vsi 159116 

33379 / 2-

1554 
S 

Praha-

východ 
Hlavenec Hlavenec čp.13 

venkovská 

usedlost, z toho 

jen: brána 

  145021 

18846 / 2-

3755 
P 

Praha-

východ 
Lhota Lhota čp.1 

venkovská 

usedlost, z toho 

jen: brána 

  129573 

49753 / 2-

4383 
P 

Mladá 

Bolesla

v 

Kluky Kluky čp.7 
venkovská 

usedlost 
  162804 

101430 P 

Mladá 

Bolesla

v 

Kluky Kluky čp.12 
venkovská 

usedlost 
  

2519887

57 

34702 / 2-

3632 
S 

Mladá 

Bolesla

v 

Kluky Kluky čp.18 
venkovská 

usedlost 
  146435 

22336 / 2-

3633 
S 

Mladá 

Bolesla

v 

Kluky Kluky čp.29 
venkovská 

usedlost 
  133273 

102877 P 

Mladá 

Bolesla

v 

Kluky Kluky čp.30 
venkovská 

usedlost 
SV část obce 

4442729

83 

49752 / 2-

4382 
P 

Mladá 

Bolesla

v 

Kluky Kluky čp.39 
venkovská 

usedlost 
  162803 

 


