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Zápis z jednání
Řídící skupiny pro rozvoj regionu Krkonoše
ze dne 21.8.2012 v 10:00 v zasedací místnosti MěÚ Vrchlabí

Přítomni:
Jan Sobotka, Jiří Vancl, Kamila Hlinková, Michael Otta, Petr Matyáš, Pavel Klapuš, Josef Nosek,
Věra Nosková, Karel Klíma, Jolana Vašáková, Jaroslav Jedlička, Tomáš Vrbata, Ondřej Fábera,
Josef Miškovský, Michal Vávra, Eva Trýznová, Oskar Mužíček, Radim Misiaček
Omluveni:
Tomáš Hendrych, Lenka Stehlíková, Jakub Kašpar, Martina Kulhavá, Josef Taláb, Eva Zbrojová,
Zdeněk Prokůpek

1)

Souhrnné informace

Jan Sobotka /Jiří Vancl – informoval o setkání s panem Jechem ze Svazu měst a obcí ČR o
připravované konferenci, která proběhne v září a kde bude představena naše ISRR a bude
podkladem pro další oblasti v ČR. Zpracovatel nemá námitky k prezentování výstupů ISRR na
konferenci SMO ČR
Věra Nosková – upozornila zpracovatele na nový metodický pokyn Ministerstva financí pro
zpracovatele strategií v území. Zjištěné informace předá paní Nosková elektronicky na
zpracovatele.

2)

Diskuze k upravené verzi situační analýzy zpracovávaného území

Josef Miškovský hned v úvodu představil harmonogram prací zpracovatele, vymezení zájmového
území určené pro ISRR a výstupy analýzy území také představil své spolupracovníky Radima
Misiačka a Ondřeje Fáberu, který se ujal prezentace v oblasti „Doprava“ v regionu. O.Fabera zaujal
především vytvořením nového silničního koridoru, využívání záchytných parkovišť v podhůří
především v zimním období, zřídit alternativní dopravu, dobudování cyklostezky a promenádami
v sídlech. Lanovky a vleky fungují v regionu dobře jak v zimě tak v létě.
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Jan Sobotka – připomínka do všech map situační analýze uvádět orientační body viz Mapa 1 z ISRR
Krkonoše - A.situační analýza, dále navrhnout do dokumentu D11-R11- S3 na transevropskou
komunikaci.
Oskar Mužíček - upozornil na skutečnost důležitosti komunikace R11/S3 a to nejen z důvodu
podnikání v regionu.
Radim Misiaček – prezentoval vliv životního prostředí na region, zdůraznil nezapomínat v analýzách
a strategiích na pojem „Klimatické změny“ a na to, že návštěvníci jezdí také po národních parcích.
Jiří Vancl – zaměřit se ne na uplatnění v regionu vysokoškoláků, ale na středoškolsky vzdělanou
populaci. Komentář k analýze zašle zpracovateli mailem. Zkresleny ekonomické subjekty v regionu.
Pavel Klapuš – doplnit SWOT analýzy ke každé kapitole analýzy, dopracovat část zaměřenou na
cestovní ruch. (Lyžařský běžecký ráj, Krkonoše ze sedla kola)
Tomáš Vrbata – rozdělit frekvenci dopravy na nákladní/osobní a dále rozklíčovat práci z domova
v regionu a dále zmiňuje SMART Region.
Karel Klíma – zaměřit se také na kulturně a historický potenciál regionu
Michael Otta – zdůraznil na nutnost vyváženosti územní syntézy a SWOT analýzy
Aktivní zapojení všech účastníků řídící skupiny v diskuzi.

Josef Nosek rozešle členům řídící skupiny „Vize Krkonoše 2050“ a na zpracovatele odešle odkazy
týkající se SMART Regionu.

3) Ostatní
Příští setkání řídicí skupiny 02.10.2012 13:00 hod. ve Vrchlabí.

Vypracoval: Josef Nosek

