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Krkonoše – jedinečné navenek, přátelské uvnitř

Zápis z jednání
Řídící skupiny pro rozvoj regionu Krkonoše
ze dne 12. 9. 2013 v 10:00 v zasedací místnosti MěÚ Vrchlabí

Přítomni:
Jan Sobotka, Jiří Vancl, Kamila Hlinková, Petr Matyáš, Pavel Klapuš, Josef Nosek, Jan
Hřebačka, Josef Taláb, Eva Zbrojová, Michael Otta, Michal Vávra, Eva Trýznová, Miroslav
Jansta, Jan Boháč, Jan Grund, Petr Hynek, Richartd Kirnig, Dáša Palatková
Omluveni:
Tomáš Hendrych, Lenka Stehlíková, Marcel Zadrobílek, Zdeněk Prokůpek, Oskar Mužíček,
Karel Klíma, Josef Miškovský, Jolana Vašáková, Tomáš Vrbata, Věra Nosková, Jaroslav
Jedlička

1) Souhrnné informace
Jan Sobotka shrnul události, které proběhly od posledního setkání ISRR, přivítal nové členy
řídící skupině. Dále skupině sdělil, že ISRR Krkonoše byla schválena dne 4. 6.2013 Valnou
hromadou Svazku Krkonoše a dále se projednávají na obcích. Dohoda v území. LBK a KHK
obdržel osobně již vytvořenou ISRR jak tištěnou tak elektronickou, a oba kraje nás vyzvaly
k regionálnímu partnerství pro dalším plánovacím období. Klíčové je postup projednávání
rychlostní komunikace R11/D11. Je zařazena v prioritách EU jako transevropská osa. PL
strana je připravena Legnice – hranice výstavba do roku 2020. Jaroměř – ve stavu územní
rozhodnutí. Urychlit přípravu na trase Královec – Trutnov a Trutnov - Jaroměř.
Jiří Vancl dodal, je nutné neustále posunovat jednání v přípravných pracích na komunikaci.
Dále se musíme zaměřit na komunikace II a III třídy také střední školství v území. Zvyšovat
úroveň obyvatel.
2) Rozpracovanost krajských strategii
Pavel Klapuš velice dobrý vztah k LBK – do pracovních skupin bylo zařazeno mnoho členů
z řídící skupiny. V současné době jsou návrhy pro LBK v připomínkovém řízení. Maximální
využití poznatků ISRR pro strategii LBK.
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Michael Otta – 13 pracovních skupin pro LBK, nejlépe pracuje skupina cestovního ruchu.
Nyní dochází k finalizování a poslední připomínkování následně dojde k vytvoření první
verze dokumentu strategie LBK. Zdrojové informace jsou ukončeny.
HKH – přístup je akademický, KHK+ CEP+ univerzita+ hospodářská komora a Czechinvest,
příliš se nám nedaří navázat pracovní spolupráci. Vznikají zde tři dokumenty. První
dokument Komplexní studie progresivních odvětví, není zde však obsažen cestovní ruch.
Druhý dokument Strategie rozvoje KHK – obecnější charakter v analytické části. Třetí
dokument Program rozvoje kraje KHK.
3) Česká unie sportu
Miroslav Jansta, předseda ČUS – byl seznámen s členy pracovní skupiny ISRR, a výstupem
vlastní strategie a jejími cíly. 25. 10.2013 proběhne schůzka ČUS se Ski areály v Praze.
Předseda vysvětlil prioritu skirareálů které má ČUS v majetku na území Krkonoš. ČUS chce
pomáhat v budování infrastruktury, legislativy, a běžkařského sportu a obecné turistiky v
regionu. Sestavení proirity v území a společně následně spolupracovat ku prospěchu
Krkonoš. Předseda ČUS doporučil - Postavit ideu Krkonoš, 3 - 6 body základních priorit
regionu a nabídl spolupráci s medii a novináři. Hovořit o území Krkonoš pozitivně. Petr
Hynek – musí se slučovat jednotlivá sportovní střediska. Pro zájem zákonu o cestovním
ruchu. Jan Sobotka – společná Karta hosta v území. Richard Kirnig – vysvětlil ne dobrou
legislativu v pronájmech pozemků, komplikace pro budoucí rozvoj Skiareálů.
4) Návrh projektových záměrů
Představen Akční plán, a jednota v území v rámci Svazku Krkonoše. Tento odsouhlasený
akční plán bude následně rozpracován do projektových listů, kde bude jasný nositel, garant
za daný projekt.
Do 31. října 2013 možno připomínkovat na mail koordinátora ISRR.
5) Koncepce rozvoje Krkonoš - přeshraniční spolupráce s polskou stranou
KARR organizoval společnou schůzku v Jelení Hoře, kde vznikla potřeba společných tezí.
Kamila Hlinková – v 90% jsme se shodli na společných akčních krocích. Souběžně byl
zahájen projekt s městem Jelení Hora – společné plánování Česko - polského příhraničí.
Navázat na spolupráci s panem Uzlem. Část ISRR bude přeložena do polštiny. Krkonoše 100.000 obyvatel česká strana a 100.000 obyvatel na polské straně.
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6) Implementační část ISRR Krkonoše - financování
Kamila Hlinková – financování implementační části máme financovanou ze zdrojů z LBK,
KHK, SMO ČR předběžně přislíbeno téměř 480.000,- Kč.
7) Diskuze
Josef Taláb – seznámil pracovní skupinu s projektem KIPR – vláda projedná do konce roku
2013 koncepci KIPR , a do 30. 6. 2014 má být zpracován plán rozvoje území. Garant
Ministerstvo ŽP. Očekává se o 5 – 7 miliard korun pro jednotlivá území, tedy i pro Krkonoše.
Jan Hřebačka potvrdil tuto skutečnost, a sdělil o následné schůzce 25. 10.2013 na MŽP. Jiří
Vancl upozornil na náročnost tohoto projektu a absenci nepřipravených záměrů v tomto
připravovaném objemu.

8) Ostatní
Další setkání bude vyhlášeno operativně.

Vypracoval: Josef Nosek

