
                                                                                                      
 

Pracovní skupina „Infrastruktura“ 

Zápis z jednání, které proběhlo dne 26. 3. 2013 od 10:00 v prostorách obecního úřadu ve 

Velké Hleďsebi 

(přítomní viz. prezenční listina) 

 

Program setkání: 

  9:00 –   9:15 Úvod, zahájení 

  9:15 –   9:30 Tvorba integrované rozvojové strategie MAS 21 

  9:30 – 10:30 Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti 

„Infrastruktura“ 

10:30 – 10:45 Závěr jednání pracovní skupiny 

 

Očekávání účastníků: 

– Cyklostezky jako součást infrastruktury (cestovního ruchu) 

– Začlenění obce Milíkov do širšího rámce infrastruktury 

– Informovanost o možnostech provázání témat infrastruktury 

 

Tvorba integrované rozvojové strategie MAS 21 

Popis a plán tvorby integrované rozvojové strategie MAS 21 prezentoval na jednání pracovní 

skupiny Tomáš Svoboda (CpKP). Prezentaci k tomuto bodu je možné stáhnout na 

internetových stránkách MAS 21 (www.mas21.cz) v rubrice Strategie 2014 – 2020. 

 

Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Infrastruktura“ 

Hlavním úkolem pracovní skupiny bylo odpovědět na otázku: 

Jaké aktivity by měla MAS 21 podporovat či realizovat v tématické oblasti Infrastruktura 

v období 2014 – 2020? 

 

Následující aktivity jsou výstupem diskuse k výše uvedené otázce: 

– Podpora budování cyklostezek (např. V. Hleďsebe – M. Lázně) 

– Budování /obnovení cestní sítě pro pěší a cyklisty propojující sídla v území 

– Studie (mapování) využitelnosti komunikací pro nemotorová vozidla a vybudování 

zázemí pro uživatele 

– Hájit zájmy menších obcí ve vztahu ke Karlovarskému kraji (pomoc při stavebních 

úpravách a rekonstrukcí komunikací – silnice 1. třídy; kraj musí hájit zájmy obcí) 

– Vybudování / dokončení obchvatů sídel (Drmoul – Trstenice) 

– Podpora tvorby projektových dokumentací pro budování/rekonstrukci komunikací 

v obcích 

– Podpora budování čističek odpadních vod 

– Při budování infrastruktury zohlednit stav dešťové kanalizace v obcích (vytvoření 

generelu dešťové kanalizace pro obce) 

– Protipovodňová opatření (vodní toky, rybníky, suché poldry …) 

– Obnova pramenů, vodních toků 

– Úprava návsí 

– Podpora budování (víceúčelových) hřišť 

– Podpora údržby hřbitovů, pietních míst 

– Podpora zavádění informačních systémů pro jednotlivé obce (např. informační 

ukazatele) 

– Zapojení veřejnosti do plánování/realizace veřejných prostranství i budování 

infrastruktury (vodovody, kanalizace – čističky vod) 

http://www.mas21.cz/


                                                                                                      
 

– Studie pro rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích 

– Dopravní obslužnost – podpora harmonizace dopravy pro volný čas/turismus 

(návaznost spojů) 

– Regionální železniční tratě (spojení Aš – Hranice; Plesná –Luby; spojení přes hranice 

do Německa) 

– Napojení žel. sítě na západní infrastrukturu 

– Stavba/rekonstrukce budov sloužících pro veřejné účely (obecní úřady, vzdělávání, 

pro mládež … ) 

– Obnova kulturního dědictví (památky) 

– Bezpečnostní systémy pro ochranu veřejného majetku – kamerové systémy 

– Tlak na majitele/správce infrastrukturních sítí, aby oni financovali rozšiřování / 

budování (místo obcí) 

 

Závěr pracovní skupiny 

Další jednání pracovní skupiny proběhne na konferenci MAS 21. Termín konference bude 

upřesněn managamentem MAS 21. 

 

Zapsal: 

Daniel Leon (CpKP) 

Tomáš Svoboda (CpKP) 


