
 

Komunitní projednání Strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD) MAS Rokytná, o.p.s.  

Termín: 10. 12. 2014, Valeč 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Přítomným byla předložena pracovní verze SCLLD a představeny výstupy komunitních projednání, 

které proběhly v dubnu 2014 v Moravských Budějovicích, Jaroměřicích nad Rokytnou a Hrotovicích. 

Diskuse byla zaměřena zejména na jednotlivé specifické cíle a konkrétních opatření a soulad 

projektové záměry připravovaných pro realizaci v následujícím období s jednotlivými opatřeními. 

Strategický cíl 1 - Moderní infrastruktura a inženýrské sítě 

 Specifický cíl 1.1. - Voda čistá a dostupná - Infrastruktura pro odpadní vody a vodovody 

o Opatření 1.1.1. Investice do pitné vody a čištění odpadních vod:  

 Specifický cíl 1.2. - Technologie pro moderní a efektivní veřejné služby 

o Opatření 1.2.1. Modernizace základních veřejných sítí a technologií pro veřejnou správu 

o Opatření 1.2.2. Investice do akceschopnosti složek IZS 

 Specifický cíl 1.3. - Vhodné plochy pro bydlení a podnikání 

o Opatření 1.3.1. Investice do přípravy pozemků pro stavební  

Strategický cíl 2 – Komunikace páteř regionu 

 Specifický cíl 2.1. - Rychlostní komunikace "Císařská cesta I/38" 

o Opatření 2.1.1. Zkapacitnění a modernizace silnice I/38 

 Specifický cíl 2.2. - Kvalitní silniční komunikace 

o Opatření 2.2.1. Investice do silniční sítě regionu 

 Specifický cíl 2.3. - Bezpečné komunikace a kvalitní chodníky  

o Opatření 2.3.1. Zlepšování bezpečnosti silnic a budování chodníků 

 Specifický cíl 2.4. - Infrastruktura pro veřejnou a nemotorovou dopravu  

o Opatření 2.4.1. Podpora udržitelnosti nemotorové a veřejné dopravy  

Strategický cíl 3 – Funkční budovy a veřejná prostranství 

 Specifický cíl 3.1. - Snižování energetické náročnosti veřejných budov  

o Opatření 3.1.1. Investice do zateplování a efektivních zdrojů vytápění veřejných budov:  

 Specifický cíl 3.2. - Snižování energetické náročnosti soukromých budov 

o Opatření 3.2.1. Investice do zateplování a efektivních zdrojů vytápění soukromých budov 

 

 Specifický cíl 3.3. - Zkvalitnění zázemí pro občanskou vybavenost, spolkovou činnost a  

              volný čas                   

o Opatření 3.3.1. Investice do sportovišť a dalšího zázemí pro volný čas spolkovou činnost 

 Specifický cíl 3.4. - Revitalizace kulturních památek včetně památek místního významu 

o Opatření 3.4.1. Investice do revitalizace hmotných památek 

 Specifický cíl 3.5. - Funkční veřejná prostranství 

o Opatření 3.5.1. Revitalizace veřejných prostranství  

 

Strategický cíl 4 – Zaměstnanost a ekonomika: motor regionu 

 Specifický cíl 4.1. - Zvyšování kvalifikace zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání   



 

o Opatření 4.1.1. Zvyšování zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů Specifický 

cíl 4.2. - Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst 

o Opatření 4.2.1. Veřejná podpora podmínek pro nárůst zaměstnanosti 

o Opatření 4.2.2. Podpora pro-rodinných opatření 

 Specifický cíl 4.3. - Podpora malého a středního podnikání                   

o Opatření 4.3.1. Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů Opatření 4.3.2. 

Investice do znalostní ekonomiky 

 Specifický cíl 4.4. - Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu 

o Opatření 4.4.1. Investice do nabídky v oblasti cestovního ruchu  

 Specifický cíl 4.5. - Podpora zaměstnanosti v sektoru NNO a podpora sociálních podniků                 

o Opatření 4.5.1. Podpora zázemí sociálních podniků  

o Opatření 4.5.2. Podpora činností vedoucích k rozvoji sociálních podniků  

o Opatření 4.5.3. Zvyšování dopadu činnosti místních neziskových organizací 

 Specifický cíl 4.6. - Podpora rozvoje zemědělských, lesnických a potravinářských činností 

o Opatření 4.6.1. Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců  

o Opatření 4.6.2. Podpora konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů  

o Opatření 4.6.3. Podpora konkurenceschopnosti zpracování zemědělských produktů 

o Opatření 4.6.4. Zlepšování lesnické infrastruktury 

o Opatření 4.6.5. Zlepšování zemědělské infrastruktury 

o Opatření 4.6.6. Podpora inovativních metod spolupráce v zemědělství, lesnictví a 

potravinářství 

Strategický cíl 5 – Péče o venkovskou krajinu 

 Specifický cíl 5.1. - Ochrana půdního fondu a biodiverzity   

o Opatření 5.1.1. Investice do ochrany životního prostředí a prostupnosti krajiny Opatření 5.1.2. 

Podpora rekreačních funkcí lesa 

 Specifický cíl 5.2. - Ochrana vodního režimu krajiny 

o Opatření 5.2.1. Zlepšování vodního režimu v zemědělské krajině a v intravilánu 

o Opatření 5.2.2. Zlepšování vodního režimu v lesích 

 Specifický cíl 5.3. - Efektivní a ekologické nakládání s odpady                    

o Opatření 5.3.1. Podpora hospodárného nakládání s odpady 

Strategický cíl 6 – Kvalitní a efektivní veřejné služby 

 Specifický cíl 6.1. - Moderní školská a předškolní zařízení   

o Opatření 6.1.1. Investice do kapacit a kvality škol a školek  

 Specifický cíl 6.2. - Dostupné a kvalitní zdravotnictví 

o Opatření 6.2.1. Podpora modernizace a dostupnosti zdravotní péče 

 Specifický cíl 6.3. - Dostupné a kvalitní sociální služby pro širokou veřejnost                   

o Opatření 6.3.1. Investice do infrastruktury pro služby vedoucí k sociální inkluzi: Opatření 6.3.2. 

Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb:  

 Specifický cíl 6.4. - Pružná veřejná správa 

o Opatření 6.4.1. Zkvalitňování služeb pro občany  

o Opatření 6.4.2. Snižování administrativní zátěže pro obce  

 Specifický cíl 6.5. - Mezisektorová spolupráce subjektů regionu a plánování                 

o Opatření 6.5.1. Podpora komunitně vedeného místního rozvoje  

o Opatření 6.5.2. Investice do územního plánování 



 

 Specifický cíl 6.6. - Efektivní a kvalitní veřejná doprava 

o Opatření 6.6.1. Zajištění kvalitního pokrytí území veřejnou dopravou   

Strategický cíl 7 – Podpora volnočasových aktivit a cestovního ruchu 

 Specifický cíl 7.1. – Podpora činnosti zájmových spolků a organizací  

o Opatření 7.1.1. Podpora aktivit místních spolků 

 Specifický cíl 7.2. – Turistická značení a propagace regionu 

o Opatření 7.2.1. Investice do turistické atraktivity regionu 

 Specifický cíl 7.3. – Podpora zajištění realizace veřejných akcí 

o Opatření 7.3.1. Podpora konání akcí pro veřejnost 

 

 

1. Přítomní zástupci obcí zdůrazňují potřebu budování kanalizací v obcích a ČOV, zasíťování 

pozemků pro bydlení, instalace veřejného osvětlení a zajištění vybavení a zázemí jednotek 

požární ochrany. 

2. Další prioritou je zlepšování technického stavu komunikací, bezpečnost silnic a rekonstrukce a 

výstavba chodníků, zajištění parkovišť u zastávek a nádraží. 

3. Zájem zejména ze strany obcí je o opravy drobných kulturních památek – kapličky, kostely, 

boží muka. 

4. Zásadním problémem regiony je zaměstnanost. Je třeba podpořit vznik pracovních míst, 

možnost rekvalifikací, vznik sociálních podniků a realizovat prorodinná opatření. 

5. S problémem zaměstnanosti souvisí i podpora malých a středních podnikatelů – využívání 

místních zdrojů, podpora místního cestovního ruchu. 

6. Vzhledem k zemědělskému zaměření regionu je prioritou podpora místních zemědělců, 

zejména nákup zemědělských technologií a lesního hospodářství. 

7. Jako podporu ve zvýšení zaměstnanosti regionu je třeba zajistit kvalitní a dostupné sociální 

služby (zajištění seniorů, zdravotně postižených, osob vyžadujících zvláštní péči), prorodinná 

opatření (dětské skupiny, příměstské tábory ..) 

8. Pro zamezení stěhování rodin z obcí do měst je třeba zajistit zkvalitnění zázemí škol a školek – 

s důrazem na podporu menších škol a malotřídek. 

9. Zejména na obcích chybí finance pro zajištění spolkové činnosti, volnočasových aktivit, 

pořádání akcí pro veřejnost. 

 

 


