Krkonoše – svazek měst a obcí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Tel.: 499 405 321, fax: 499 405 691
IČO 70157898
Office: www.svazek.krkonose.eu
Tourism: www.krkonose.eu

Zápis z jednání
Řídící skupiny pro rozvoj regionu Krkonoše
ze dne 19. 11. 2012 ve 14:00 v zasedací místnosti MěÚ Vrchlabí
Přítomni:
Jiří Vancl, Kamila Hlinková, Petr Matyáš, Pavel Klapuš, Josef Nosek, Jolana Vašáková, Tomáš
Vrbata, Jakub Kašpar, Josef Miškovský, Michal Vávra, Eva Trýznová, Jan Srb, Věra Nosková,
Jaroslav Jedlička, Karel Klíma
Omluveni:
Jan Sobotka, Tomáš Hendrych, Lenka Stehlíková, Martina Kulhavá, Josef Taláb, Zdeněk Prokůpek,
Oskar Mužíček, Michael Otta, Eva Zbrojová,

1) Souhrnné informace
Kamila Hlinková – informovala o připravovaném setkání SMO ČR kde bude svazek prezentovat
naší práci v regionálním rozvoji v Krkonoších. Další informace byla o změnách na krajském úřadu
Královéhradeckém Kraji, kde dochází ke spojování referátů.
Pavel Klapuš – informoval o setkání na půdě ČSTV, kde byla prezentována nová obecně
prospěšná společnost, která by měla pokrývat celé území Krkonoš, za kterou stojí podnikatelský
subjekt. Na půdě ČSTV nesklidilo úspěch. ČSTV bere Svazek měst a obcí Krkonoše za
relevantního partnera v území Krkonoš.
Michal Vávra – upozornil na skutečnost, že na Královéhradeckém kraji vzniká nová regionální
rozvojová koncepce, kam byl přizván za město Vrchlabí odkaz na výstupy skupiny
http://www.strategie2020.cz/docs2/SRK_SWOT.pdf

2) Prezentace postupů prací ISRR Krkonoše
Josef Miškovský – seznámil řídící skupinu s postupem prací na Integrované strategii regionálního
rozvoje Krkonoše.
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3) Představení předfinální verze vize
Josef Miškovský společně s Janem Srbem informovali pracovní skupinu o finalizování vize, kterou
představili pracovní skupině.
Motto: „Krkonoše – jedinečné na venek, přátelské uvnitř“
Stanoveno pět pilířů:
Správa regionu => Dobře spravovaný region
vyvážený rozvoj v souladu s vizí Krkonoše 2050
řídicí a diskusní platformy (neformální platforma)
sdružení různorodých subjektů (formální platforma)
přeshraniční spolupráce vč. jazykových kompetencí
návrat ke kořenům (česko-polská a zejména česko-německá spolupráce a soužití (kultura, turistika,
spolky…), region konstruktivního vypořádání s česko-německou historií a minulostí
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Infrastruktura a vybavenost => Vybavený region
 dálniční napojení na Prahu a Vratislav
 infrastruktura pro bezpečnou a plynulou dopravu (silnice různých tříd, cyklostezky, pěší
komunikace)
 pilotní oblasti s dopravou pouze dopravními prostředky s nulovými emisemi
 integrovaný systém veřejné dopravy
 moderní komunikační a IT infrastruktura
 energetická soběstačnost
 kvalitní vzdělávání pro různé skupiny osob (pilířem stř. školství a jazykové vzdělávání)
 atraktivní bydlení a urbánní prostředí
Životní prostředí a přírodní zdroje => Zelený region
 koncepční a citlivý urbanistický rozvoj vč. regulace a preference nové zástavby v rámci
intravilánů
 opatrné a přiměřené využívání přírodních zdrojů
 rozvoj malých obnovitelných zdrojů energie pro saturaci místní spotřeby
 inovativnost v oblasti „zelených technologií“ (elektromobily, autobusy na zemní plyn,
cyklistika, elektrokola, elektronizace správy a místní ekonomiky)
Hospodářství => Tvůrčí region
 dlouhodobá udržitelnost, odvětvová diverzifikace (i nadále průmysl i služby)
 místní produkce a certifikace výrobků a služeb
 lidský potenciál založený na dobrých jazykových znalostech (angličtina, němčina, polština) a
na technických dovednostech
 pracovní příležitosti pro práci „na dálku“, elektronizace ekonomiky, centra sdílených služeb
 několik drobných středisek „center of excellence“ generujících inovace přiměřeně
podmínkám převážně venkovského regionu
Cestovní ruch => Turistický region
 odklon od stávajícího vývoje směrem k jedinečnosti (geologické poměry, národní park,
kulturní specifika…), autenticitě
 především skupiny střední a vyšší střední třídy, opakované návštěvy, vztah návštěvníků k
regionu
 několik nadregionálně až mezinárodně známých turistických produktů (jednička mezi
lyžařskými destinacemi v Česku, posílení pozice v dalších formách CR)
 kvalita pracovníků v CR (odborné a jazykové vzdělání)
na závěr představení vize zpracovatelem proběhla diskuze k vizi v celé pracovní skupině.
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4) Představení problémových okruhů
5 problémových okruhů:
-

Doprava a dopravní dostupnost
Sociální soudržnost a veřejné služby
Ekonomika a lidské zdroje
Cestovní ruch
Životní prostředí a přírodní zdroje

Každý problémový okruh bude rozpracován do popisu hlavních a dílčích problémů
Pro každý problémový okruh bude zřízena 1 pracovní skupina
Každá pracovní skupina bude vytvořena z 5-8 členů vč. zástupce řídicí skupiny, z 2 zástupců
zpracovatele
2 schůzky (problémy – prosinec 2012 / opatření – leden 2013)
Garanti tematických pracovních skupin:
Sobotka Jan - Doprava a dopravní dostupnost
Klíma Karel - Sociální soudržnost a veřejné služby
Vancl Jiří - Ekonomika a lidské zdroje
Klapuš Pavel - Cestovní ruch
Kašpar Jakub - Životní prostředí a přírodní zdroje
Garanti si společně s koordinátorem Josefem Noskem sestaví týmy a osloví je s pozvánkou na
veřejné projednávání ISRR 27. 11. 2012 a dále pozve zúčastněné své pracovní skupiny na vlastní
setkání tematických pracovních skupin.
Termíny tematických pracovních skupin určí zpracovatel ve spolupráci se zadavatelem a ty sdělí
garantům prostřednictvím koordinátora J. Noska.
Kvalita tematických skupin ovlivní nejdůležitější část strategie a to návrhové části sdělil
J.Miškovský.

5) Příprava na veřejné projednání ISRR Krkonoše
Veřejné projednání Integrované strategie regionu Krkonoše bylo stanoveno na 27. 11. 2012 - 13:00
hodin ve Vrchlabí, velká zasedací místnost, II. patro
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Program:
-

Představení nového regionálního webu www.rozvoj.krkonose.eu
Představení „Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše“
Diskuze ke strategii

Pozvání zúčastněné odborné veřejnosti na veřejném projednávání zajistí koordinátor J. Nosek.
Podkladové materiály k veřejnému projednávání dodá zpracovatel zadavateli, který je bude
prezentovat na novém regionálním webu www.rozvoj.krkonose.eu

6) Ostatní
Příští setkání řídicí skupiny bude stanoveno v průběhu ledna 2013.

Vypracoval: Josef Nosek

