
Výsledky připomínkového řízení (14. 10. – 7. 11. 2014) k pracovní verzi Integrované strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko, o.p.s. 2014 – 2020 

 

Číslo 
připomínky 

Subjekt Kapitola / číslo strany Text připomínky Vypořádání připomínky 

01 Veřejné projednání pracovní 
verze SCLLD dne 29.10.2014 

Strategická část Aktivity jednotlivých opatření se překrývají (např. 
cyklostezky nebo protipovodňová opatření jsou v materiálu 
zmíněny ve 2 specifických cílech, apod.) 

Zapracováno 

02 Veřejné projednání pracovní 
verze SCLLD dne 29.10.2014 

Strategická část Ze strategické části úplně vypadly drobné památky Zapracováno 

03 Středisko rané péče v 
Pardubicích o.p.s. 

5.4.2.2. Sociální oblast Na území Holicka poskytuje Středisko rané péče v 
Pardubicích o.p.s. více než 12 let terénní službu sociální 
prevence ranou péči. Ročně poskytne tuto službu na území 
Pardubického kraje cca 120 rodinám, z toho cca 5 rodinám 
z Holicka.  

Připomínka do textu dané kapitoly 
přidána nebyla z toho důvodu, že takto 
podrobné informace nejsou uváděny ani 
o poskytovatelích sociálních služeb, 
které na území MAS Holicko mají sídlo 
nebo provozovnu. 

04 Středisko rané péče v 
Pardubicích o.p.s. 

Strategická část B.1.1.4. 
Podpora sociálních služeb a 
zapojení sociálně a jinak 
znevýhodněných skupin 
občanů do života v obcích a v 
regionu 

Zlepšení informace obyvatel o poskytovaných sociálních 
službách (média, web...), zlepšení spolupráce v oblasti 
zdravotní a sociální (včasná informovanost obyvatel 
praktickými lékaři o nabídce dostupných soc. služeb) 

Zapracováno 

05 Gymnázium Dr. Emila Holuba Projektové záměry z území – 
oblast školství 

Zřízení vzdělávacího centra při gymnáziu (vzdělávání 
dospělých, zájmová činnost dětí, spolupráce pedagogů v 
regionu – příklady dobré praxe, projekty, aj.) – termín 
realizace 2015 – 2017 – výše nákladů: 635.000,- Kč 

Zapracováno 

06 Obec Býšť Str. 36 – tabulka 6 Chybný součet Zapracováno 

07 František Běhounek, B.A. Projektové záměry z území – 
oblast cestovní ruch 

Model města Holice z doby před druhou světovou válkou. 
Okolo modelu by mohly být velké nákresy, případně 
fotografie pozoruhodností z té doby i doby předchozí jako 
byly fungující továrny, řemeslné díly, cesty, události města. 
Počátek historie by byl od založení osady podřízené 
Vysokému Chvojnu a pak i návštěva Jiřího z Poděbrad a 

Zapracováno 



podobně přes celou historii až do současnosti. Jednotlivé 
panely by byly tematicky zaměřené na řemesla - 
obuvnictví, strojní dílny, kovář, pekař... na sport - 
cykloturistika (!), motokros, svazarm apod., ... doprava - 
stavba železniční dráhy, vydláždění silnic a já nevím co 
ještě..... židovské obyvatelstvo (když už je tu jejich 
památník na hřbitově)... průběh válek, třicetiletá, prusko-
rakouská, první i druhá světová válka. V místnosti by také 
mohly být panoramatické nákresy výhledů s označením 
vrchů na okolní vyvýšená místa (Železné hory, Jeseníky, 
Orlické hory a Krkonoše). Mohl by existovat i model 
starodávného dřevěného chodníku v korunách dubů, který 
podle pověsti byl někde v lesích na starých Holicích a vedl 
tuším na Koudelku. Zvláštní pozornost by měl model 
holického nádraží s modelem parní lokomotivy, která by 
mohla jezdit s pár vagóny po krátké  trati. To, co se hýbe, 
přitáhne pozornost. Taková plná expozice by  turistický 
ruch přitáhla stoprocentně. 

08 Lesní družstvo Vysoké Chvojno 
s.r.o. 

Strategická část B.1.1.1 Obnova 
a kultivace veřejných 
prostranství a center obcí 

je zde bod "obnova rybníků, vodních prvků a zeleně v 
intravilánu obcí" nezkoumal jsem polohu parku ve 
Vysokém Chvojně, zda je nebo není  celý v intravilánu, ale 
byla by škoda podobné objekty vyřadit z místního rozvoje. 
Navrhoval bych přidat ještě jeden bod asi v tomto znění: 
"Výsadba a obnova zeleně v příměstských parcích a 
arboretech" 

Zapracováno 

09 Lesní družstvo Vysoké Chvojno 
s.r.o. 

Strategická část C.1.1.2 
Podpora lesního hospodářství 

zde bych navrhoval přidat ještě bod, který by umožňoval 
zřizování nových provozoven asi v tomto znění: " Oprava, 
rekonstrukce, výstavba a vybavení provozoven přidružené 
lesní výroby". 

Zapracováno 

10 Dobrovolný svazek obcí Holicka Strategická část  Kostrbatá formulace strategického cíle B.4. Upravit např. 
pouze na „Posílit bezpečnost života v obcích“? 

Zapracováno 

11 Dobrovolný svazek obcí Holicka Strategická část Opatření B.4.1.3 provázat s opatřeními E.1.1.3? V rámci připomínky č. 1 byla projita celá 
strategická část a jasně vymezeny 
aktivity jednotlivých specifických cílů, 
tak aby nedocházelo k jejich překryvu. 

12 Dobrovolný svazek obcí Holicka Strategická část  Podpora budování a obnovy lesních cest. Do C.1.1.2? Zapracováno 



13 Dobrovolný svazek obcí Holicka Strategická část Oprava drobných památek do D.1.1.2 nebo i jinam?  Oprava drobných památek v intravilánu 
obce byly začleněny do B.1.1.1 Obnova a 
kultivace veřejných prostranství a center 
obcí. A drobné památky v extravilánu 
obcí byly zahrnuty do E.1.1.1 Zachování 
a obnova krajinných hodnot a přírodního 
dědictví. 

14 Dobrovolný svazek obcí Holicka Strategická část Spolupráce s destinačními společnostmi a jinými partnery 
v cestovním ruchu (do D.1.2.1?) 

Zapracováno 

15 Dobrovolný svazek obcí Holicka Strategická část Strategický cíl E.1 Upravená krajina s absencí 
neudržovaných a zanedbaných ploch... Např. „Přívětivá a 
udržovaná krajina, atraktivní pro místní obyvatele i 
turisty“? 

Zapracováno 

16 Dobrovolný svazek obcí Holicka Strategická část Zvyšování retenční schopnosti krajiny (do E.1.1.3?) Zapracováno 

17 Dobrovolný svazek obcí Holicka Strategická část Spolupráce se zemědělskými subjekty  při plánování a 
provádění protipovodňových opatření (E.1.1.3) 

Začleněno do B.4.1.3 Protipovodňová a 
požární prevence – z opatření E.1.1.3 
byla protipovodňová opatření vyjmuta. 

18 Dobrovolný svazek obcí Holicka Strategická část Podoblast E.2.1 Efektivní nakládání s odpady Zapracováno 

19 Dobrovolný svazek obcí Holicka Strategická část Vyškrtnout skládku z aktivit E.2.1.1 Zapracováno 

20 Dobrovolný svazek obcí Holicka Strategická část Budování zařízení pro třídění a využití odpadů (E.2.1.1) Zapracováno 

21 Zemědělská společnost 
Ostřetín, a.s. 

Strategická část E.1.1.3 
Zlepšování vodního režimu 
v krajině a hospodaření s vodou 

Přidat „údržba malých vodních toků a polních meliorací“ Zapracováno 

22 Zemědělská společnost 
Ostřetín, a.s. 

Strategická část B.4.1.1 
Podpora bezpečnosti silničního 
provozu v obcích regionu 

Nebo i do jiného bodu – „rekonstrukce, údržba a 
zpevňování polních a lesních cest“ – aby tam nebyla přímá 
vazba na další – např. již zmíněnou cykloturistiku. 

Začleněno do E.1.1.1 Zachování a 
obnova krajinných hodnot a přírodního 
dědictví. 

23 Obec Trusnov Strategická část E.1.1.3 
Zlepšování vodního režimu 
v krajině a hospodaření s vodou 

Přidat „údržba malých vodních toků a polních meliorací“ Zapracováno 

24 Obec Trusnov Strategická část B.4.1.1 
Podpora bezpečnosti silničního 
provozu v obcích regionu 

Nebo i do jiného bodu – „rekonstrukce, údržba a 
zpevňování polních a lesních cest, chodníků a místních 
komunikací“ – aby tam nebyla přímá vazba na další – např. 
již zmíněnou cykloturistiku. 

Polní a lesní cesty byly začleněny do 
E.1.1.1 Zachování a obnova krajinných 
hodnot a přírodního dědictví. Chodníky 
místní komunikace jsou zařazeny v 
B.3.1.2 Rozvoj dopravní infrastruktury. 

25 Český hudební tábor mládeže 
o.p.s. 

Str. 150 U sdružení v obci Horní Jelení není uvedeno Český hudební 
tábor mládeže - Centrum volného času, které provozuje 

Zapracováno 



mimoškolní zájmovou činnost. Centrum volného času není 
samostatným sdružením, ale jednou z divizí Českého 
hudebního tábora mládeže. Dále chybí Ochotnický spolek 
Jeleni, který funguje od roku 2012. Naopak Dětský klub 
Oliver již několik let nefunguje - prosím odstranit a rodinné 
centrum Jeleňáček sice v létě přerušilo činnost, ale bych ho 
zatím ponechal pro případ obnovení. Funguje zde i Český 
svaz zahrádkářů. 

26 Český hudební tábor mládeže 
o.p.s. 

Str. 154 U Českého hudebního tábora mládeže místo "Radost 
hudbou" bych doplnil raději "koncerty a recitály 
účastníků". 

Zapracováno 

27 Český hudební tábor mládeže 
o.p.s. 

Kapitola 5.9.3.6.6   Asi by mělo být uvedeno Agip (společnost Eni) ve Chvojenci 
místo Ostřetína, v Ostřetíně je pouze čerpací stanice LPG. 

Zapracováno 

28 Obec Dolní Roveň Analytická část č. 5 
Tabulka 12 : téma školství 

Obec Dolní Roveň – rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ, střecha, 
okna – 2015-2020 – 6 000 000 Kč 
Obec Dolní Roveň – přístavba šaten ZŠ – 2015-2020 – 
2 000 000 Kč 

Zapracováno 

29 Obec Dolní Roveň Tabulka 16: téma kultura a 
sport 

Obec Dolní Roveň – rekonstrukce Sokolovny (včetně 
střechy) – 2015-2020 – 2 500 000 Kč 
Obec Dolní Roveň – výstavba sportovní haly – 2015-2020 – 
25 000 000 Kč 
Obec Dolní Roveň – osvětlení víceúčelového sportoviště – 
2015 – 200 000 Kč 

Zapracováno 

30 Obec Dolní Roveň Tabulka 19: téma technická 
vybavenost 

Obec Dolní Roveň – rekonstrukce chodníků, místní 
komunikace, veřejného osvětlení – 2015-2020 – 3 000 000 
Kč 

Zapracováno 

31 Obec Dolní Roveň Tabulka 22: téma doprava Obec Dolní Roveň – rekonstrukce a nová výstavba 
chodníků, místní komunikace a veřejného osvětlení – 2015-
2020 – 6 000 000 Kč 

Zapracováno 

32 Obec Dolní Roveň Tabulka 24: téma životní 
prostředí 

Obec Dolní Roveň – zpracování projektu na rekonstrukci 
sokolského parku – 2015 – 200 000 Kč 
Obec Dolní Roveň – realizace projektu na rekonstrukci 
sokolského parku – 2015 – 500 000 Kč 
Obec Dolní Roveň – kompostárna – 2016 – 300 000 Kč 

Zapracováno 

33 Obec Dolní Roveň Tabulka 26: téma cestovní ruch 
a pamětihodnosti 

Obec Dolní Roveň – rekonstrukce kapliček – 2015-2016 – 
500 000 Kč 

Zapracováno 



Obec Dolní Roveň – oprava zvoničky u kostela v Horní 
Rovni – 100 000 Kč 
Obec Dolní Roveň – pamětní deska OÚ – 250 000 Kč 

34 Obec Dolní Roveň Tabulka 33: společenské akce Doplnit koncerty, plesy, masopustní průvod 2x (Horní 
Roveň a Litětiny) 

Zapracováno 

35 Obec Dolní Roveň Tabulka 35: téma společenský 
život 

Obec Dolní Roveň – rekonstrukce kulturního domu v Horní 
Rovni – 2015-2020 – 1 000 000 Kč 

Zapracováno 

36 Obec Dolní Roveň Tabulka 39: téma bezpečnost Obec Dolní Roveň – radary  -300 000,--Kč Zapracováno 

37 Obec Dolní Roveň Tabulka 41: „brownfieldy“ Litětiny – Dolní Roveň - obchod – bez využití 
Dolní Roveň bývalé SOU zemědělské – Dolní Roveň – 
učiliště, internát – výhledově bez využití 

Zapracováno 

 

 

V Holicích 20. 11. 2014 

 

 

 …………...…………………………………………………………….. 

 Ing. Michaela Kovářová 

 Ředitelka MAS Holicko, o.p.s. 


