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Tisková informace
Hejtmani potvrdili Svazek Krkonoše partnerem v území
Hlavně kvůli přípravě projektů, na kterých se bude podílet Český stát, Vrchlabí, Královéhradecký a
Liberecký kraj, se ve Vrchlabí sešli královéhradecký hejtman Lubomír Franc a jeho náměstek Otakar
Ruml s libereckým hejtmanem Martinem Půtou, vrchlabským starostou Janem Sobotkou, vedením
závodu Škoda Auto Vrchlabí a představiteli Krkonoš - svazku měst a obcí i dalšími hosty.
Strategie rozvoje Krkonoš
První součástí setkání byla debata nad Integrovanou strategií rozvoje Krkonoš, jejíž finalizace se
blíží. „Obě problematiky spolu souvisejí. Proto jsme hosty se strategií v rozšířeném týmu
spolupracovníků představili. Naším cílem je hotový dokument poskytnout oběma krajům jako
základní pilíř politiky dalšího rozvoje Krkonoš. Je zbytečné, aby takové materiály vznikaly
duplicitně. Proto chceme, aby se s naší strategií počítalo a byla zakomponována do strategických
materiálů obou krajů. Na pracovním obědě ve Špindlerově Mlýně jsme společně diskutovali další
témata týkající se regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krkonoš," upozornil Jan Sobotka, který
jako předseda Svazku Krkonoše považuje, spolu se starosty a kolegy z dalších měst a obcí,
Integrovanou strategii rozvoje Krkonoš za velmi důležitou.
„Jejím cílem je zajistit, aby se region v horizontu desetiletí zkvalitnil jak pro návštěvníky, tak pro
místní obyvatele, zlepšily se podmínky pro život a region se posunul v rozvoji i při zachování
jedinečného přírodního bohatství," poznamenala Kamila Hlinková, výkonná ředitelka Svazku
Krkonoše. Na tvorbě strategického plánování pracuje už více než sto lidí v tématických okruzích
bez nároku na odměnu. Oba krajští hejtmani přijali dokument jako potřebný. Přislíbili jeho podporu
a potvrdili Krkonoše – svazek měst a obcí partnerem v území.
Při debatě nechybělo téma dopravy a dopravní obslužnosti regionu. Silnice nejenom v okolí města
čekají díky rozšiřování automobilky potřebné rekonstrukce. Celkově by se mělo do konce příštího
roku na Vrchlabsku proinvestovat 600 milionů korun.
Na rekonstrukce komunikací je vydáno stavební povolení
„Letos se má začít opravovat silnice mezi Dolní Brannou a Kunčicemi a úsek spojující Horka u
Staré Paky se Studencem, kudy míří turisté do zimních středisek," uvedl dále Jan Sobotka. Na tyto
investiční akce, které jsou poměrně složité, protože některé úseky leží také v Libereckém kraji, je
vydáno stavební povolení. Představitelé obou krajů se seznámili s aktuálními úkoly. „Vše je
rozhodnuto, hejtmany jsme pozvali, aby viděli situaci zblízka. Teď je potřeba hlavně urychlit
realizaci všech připravovaných akcí," řekl na závěr předseda Svazku Krkonoše a starosta
Vrchlabí Jan Sobotka.
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