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Integrovaná strategie území Třešťsko

Strategická část

Úvod
Členové Místní akční skupiny Třešťsko (dále MAS) formulovali hlavní cíl a dílčí cíle
Integrované strategie (představa o budoucí hospodářské, sociální a kulturní situaci) a určili
prioritní oblasti rozvoje. Stanovení priorit navazuje na výběr problémových oblastí (např.
rozvoj technické infrastruktury, rozvoj podnikání atd.) vytýčených na základě profilu a
SWOT analýzy regionu MAS a na základě podnětů přímo od členů MAS. Stanovení
prioritních oblastí tvoří ukazatele pro rozhodování o nutných opatřeních a rozvojových
aktivitách, které povedou k naplnění představ, vyjádřených strategickými cíli. Každá
rozvojová aktivita obsahuje výstup (co má být uděláno), způsob financování, termín plnění,
osoby či instituce odpovědné za realizaci projektů apod.
Strategické plánování je strukturovaný a systematický proces, jehož výstupem je
realistická, důvěryhodná a všeobecně přijatelná Integrovaná strategie území. Při tvorbě
Integrované strategie území Třešťsko byla velmi důležitá spolupráce všech zainteresovaných
subjektů. Především zpracovatele na jedné straně a členů MAS na straně druhé. Členové
MAS byli od počátku prací seznámeni se všemi kroky, které zpracovatel činí. Velmi důležitá
byla i průběžná spolupráce s dalšími subjekty na území MAS (podnikatelé, občanská
sdružení atd.). Strategie území Třešťsko je významný dokument, který vychází z potřeb
daného území.

Umístění MAS Třešťsko
•

Obce MAS: Batelov, Bílý Kámen, Boršov, Brtnička, Cejle, Cerekvička-Rosice, Dlouhá
Brtnice, Dolní Cerekev, Dudín, Dušejov, Dvorce, Hladov, Hojkov, Hubenov, Hybrálec,
Jezdovice, Ježená, Kostelec u Jihlavy, Milíčov, Mirošov, Opatov, Otín, Plandry, Rantířov,
Rohozná u Jihlavy, Stonařov, Suchá, Švábov, Třešť, Ústí, Větrný Jeníkov, Vílanec,
Vyskytná nad Jihlavou, Zbinohy

•

Místní části: Batelov: Batelov, Bezděčín, Lovětín, Nová Ves, Rácov
Boršov: Bahna
Dvorce: Zastávka, Pančava, Ranč
Hladov: Louky, Horní Konec
Hojkov: Hatlíkov, Nový Hojkov
Opatov: Polánka
Rohozná: Familie, Sedlišťky, Kopaniny a Šance
Stonařov: Sokolíčko, Stonařov
Suchá: Beranovec, Prostředkovice
Třešť: Buková, Čenkov, Salavice
Vílanec: Vílanec, Loučky
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Hlavní cíl a dílčí cíle Strategického plánu rozvoje
Na základě výsledků z předchozích analýz, z podnětů získaných přímo od zástupců
členských obcí a z komunitního projednání s veřejností byl formulován hlavní cíl a pět
dílčích cílů Integrované strategie území Třešťsko (představa o budoucí žádoucí sociálně
ekonomické a demografické situaci v MAS).

Hlavní cíl:
Hospodářský, sociální a kulturní rozvoj jednotlivých obcí, a tím i celého území
MAS, s ohledem na zachování typického krajinného rázu území.
Dílčí cíle:
Rozvoj technické a dopravní infrastruktury s ohledem na zachování typického krajinného
rázu území
Podpora podnikání, hospodářského růstu a konkurenceschopnosti založené na místní tradici a
potenciálu pracovní síly
Vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj bydlení, služeb, vzdělání a současně i kulturního,
sportovního a společenského vyžití obyvatel MAS
Podporovat další rozvoj cestovního ruchu, který může přivést domácí i zahraniční hosty a
místním obyvatelům nabídne prostor pro trávení volného času.
Usilovat o návrat stabilních a stabilizujících ekologických systémů do krajiny. Postupně
restrukturalizovat využívání krajiny do trvale udržitelné podoby, zejména jejich zvlášť
citlivých částí. Dosáhnout příznivých životních podmínek v obcích.

Priority a opatření Integrované strategie území Třešťsko
Stanovení priorit navazuje na výběr problémových oblastí stanovených na základě
profilu a SWOT analýzy MAS a tvoří ukazatele pro rozhodování o nutných opatřeních a
rozvojových aktivitách, které povedou k naplnění představ, vyjádřených strategickými cíli.
Integrovaná strategie území Třešťsko obsahuje 4 prioritní oblasti.
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PRIORITA: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Opatření A) Systém svedení a likvidace odpadních vod
Opatření B) Plynofikace + teplofikace – zlepšení životního prostředí
Opatření C) Energetické hospodářství veřejných budov a ostatních objektů, kabelizace el.
Vedení a rozšíření kapacity trafostanic
Opatření D) Rekonstrukce a dobudování vodovodních sítí a rozšíření vodních zdrojů
Opatření E) Sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekultivace
Opatření F) Výpočetní technika do veřejné správy obcí, do škol a knihoven, propojený
informační systém
Opatření G) Oprava místních komunikací a budování cyklostezek
Opatření H) Zlepšení propojení sídel regionu
Opatření I) Zlepšení hromadné dopravy
Opatření J) Další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury

PRIORITA: PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ
Opatření A) Plochy a objekty vhodné a dostupné pro podnikání
Opatření B) Zemědělství
Opatření C) Vzdělávání, kvalifikace, pracovní příležitosti
sektoru
Opatření D) Partnerství představitelů obcí a podnikateli / veřejného a soukromého
sektoru
Opatření E) Informační a technická pomoc pro podnikatele a zájemce o podnikání
Opatření F) Podnikání v oblasti cestovního ruchu

PRIORITA: LIDÉ, KVALITA ŽIVOTA NA OBCI
Opatření A) Rozvoj bydlení v MAS
Opatření B) Vzdělání a výchova, sociální oblast
Opatření C) Kulturní, společenské a sportovní příležitosti
Opatření D) Systém řízení projektu
Opatření E) Cestovní ruch
Opatření F) Další náměty pro rozvoj obcí

PRIORITA: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Opatření A) Prosazení zásad trvale udržitelného rozvoje v ochraně a tvorbě kulturní
krajiny, uchování typického krajinného rázu
Opatření B) Omezování negativních dopadů lidské činnosti, péče o zdravé prostředí
obyvatelstva
Opatření C) Přijímání enviromentálních koncepcí obcí a měst a zavádění podnikových
ekologických managerských systémů, osvěta veřejnosti
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PRIORITA: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Řešení technické infrastruktury je v současných podmínkách velmi závislé na konkrétní
situaci v daném území obce. Základním problémem je většinou projednávání související problematiky
mezi různými subjekty na úrovni místní samosprávy a malá provázanost s podnikatelskými subjekty,
zvláště ve vztahu obec - živnostníci - obchodní společnosti, a neochota, či někdy až nemožnost vést
diskusi společných problémech a řešit je.
Proto za jeden ze základních předpokladů realizace programu rozvoje je nutné utvářet a
rozvíjet funkční partnerství veřejné správy (místní samosprávy a státní správy) s podnikatelskou
sférou, např. pomocí hospodářské komory či prostřednictvím okresní sociální a hospodářské rady pro
spolupráci.
Naplňování programových opatření, realizací jednotlivých dílčích akcí k obnově a dobudování
základní technické infrastruktury, je pak otázkou výběru postupu a konkrétních akcí, pro které se
musí rozhodnout místní subjekty ze své vlastní vůle ve svých konkrétních podmínkách.
Z časového hlediska se jedná o střednědobý až dlouhodobý investiční proces (s
předpokládanou lhůtou ukončení do roku 2013, který sebou bude přinášet nutnost dílčí aktualizace
podle postupu a úspěšnosti programu rozvoje a to nejen v části týkající se realizace jednotlivých
konkrétních projektů, ale i ve volbě rozvojových priorit.
Získané informace a oprávněné požadavky zástupců místní samosprávy byly zapracovány do
této verze programu rozvoje MAS. Dle analýzy a předaných podkladů – požadavků zástupci města a
obcí MAS jsou nejčastějšími požadovanými opatřeními pro rozvoj technické infrastruktury.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Dopravní propojení sídel je jedním z významných hledisek dalšího možného rozvoje sídel
v MAS a má přímý vliv i na průmyslovou či bytovou výstavbu. Zlepšení dopravní infrastruktury je
nezbytné i s ohledem na dodržení zákonů o životním prostředí a má značný vliv na úroveň a podmínky
bydlení v obcích.
Hlavním cílem dopravní infrastruktury je zajištění relativně rychlé, bezpečné a přitom
ekologicky přijatelné dostupnosti regionu a všech jeho částí.
V návaznosti na opatření státní dopravní politiky budou některé vybrané státní silnice
přeměněny na velkokapacitní komunikace v rámci hlavních regionálních a republikových tahů, na něž
bude MAS napojen, zvláště pak hlavní silnice I/38 – navazující na dálnici D1 v Jihlavě propojující
severojižním směrem Jihlavu – Znojmo – Hatě - hranice ČR/Rakousko – Wien a dále silnice třídy
II/406 Jihlava – Třešť – Telč, která je z hlediska důležitosti silničního tahu a regionální dopravy
nejdůležitější. Dále bude pozornost věnována modernizaci silniční sítě, zvláště silnice 2. třídy číslo
112 – odbočka E55 a silnice číslo 402 – odbočka I/23.
Na výše uvedené komunikace, které prochází největším počtem sídel regionu, navazují další
místní okresní státní silnice III. třídy, na kterých úpravy a modernizace zahrnují zkvalitňování
průjezdnosti, systematické a pravidelné opravy, úpravy a opatření sloužící k zajištění místní a okresní
obslužnosti, zrychlení a vyšší bezpečnosti provozu.
Dostupná doprava a kvalitní dopravní obslužnost je cestou k prosperitě a pro jejich zlepšení
je nutné prohloubení všestranné spolupráce s místními podniky, které v dopravní oblasti působí (v
oblasti veřejné osobní přepravy převážně firma ICOM TRANSPORT a.s), což dále umožní přispět k
urychlení přípravy a prosazení dopravních investic a zkvalitnění stávajících místních komunikací.
Dalším opatřením pro rozvoj silniční dopravy bude vypracování komplexního regionálního
plánu, který bude zahrnovat opatření k zajištění dotované dopravní obslužnosti pro osobní dopravu,
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zvláště ve venkovských oblastech, pro modernizaci a úpravu některých dnes již legislativně
nevyhovujících autobusových stanic (zálivy vedle jízdních pruhů), případně dostavbu nových
autobusových zastávek a z hlediska zkvalitnění nákladní automobilové přepravy, pak návrh pro
případné zřízení místního regionálního překladiště zboží v jádrovém městě - Třešť, které svou
polohou na hlavní propojovací komunikaci MAS a přímým napojením na v budoucí krajský dopravní
terminál v Jihlavě, bude mít velký význam.
Na úseku železniční dopravy by mělo být dosáhnuto zlepšení provozu na předmětné
elektrifikované rychlíkové železniční trati č. 203 Havlíčkův Brod - Jihlava – Jindřichův Hradec Veselí nad Lužnicí (zastávky v sídlech regionu Batelov a Švábov) se zaměřením na další zvyšování
její průchodnosti a rychlosti a případné postupné odstraňování úrovňových přejezdů dráhy, se snahou
o ještě lepší napojení na tranzitní koridor sever-jih ve Veselí nad Lužnicí, severně na Prahu, jižně pak
na České Budějovice, případně České Velenice – hranice ČR – Rakousko a v Havlíčkově Brodě na
koridor východ-západ – východ Brno, západ Praha. Dále je nutné dosáhnout zlepšení na železniční
trati č. 204 z Kostelce do Slavonic (zastávky v sídlech MAS: (Salavice), Jezdovice a Třešť), která
prochází jádrovým sídlem MAS a součástí úprav by měla být modernizace stávajícího nádraží
v Třešti.
Většinu úkolů, uvedených v programu, budou iniciovat místní samosprávy v úzké spolupráci
s okresními a krajskými orgány státní a ústřední správy, které mohou tyto aktivity účinně podpořit a
přispět k realizaci navržených opatření.

OPATŘENÍ:
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

A) Systém svedení a likvidace odpadních vod
B) Plynofikace + teplofikace – zlepšení životního prostředí
C) Energetické hospodářství veřejných budov a ostatních objektů, kabelizace el.
vedení a rozšíření kapacity trafostanic
E) Rekonstrukce a dobudování vodovodních sítí a rozšíření vodních zdrojů
F) Sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekultivace
E) Výpočetní technika do veřejné správy obcí, do škol a knihoven, propojený
informační systém
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

G) Oprava místních komunikací a budování cyklostezek
H) Zlepšení propojení sídel MAS
I) Zlepšení hromadné dopravy
J) Další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury
Opatření A. Systém svedení a likvidace odpadních vod
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Řešení problematiky odkanalizování a čištění odpadních vod v souladu s požadavky na
dodržení technických standardů a právních nařízení EU, dle potřeb dalšího rozvoje měst a obcí
v MAS, je významným rozvojovým cílem a pro poměry v MAS je doporučováno využít zvláště
přírodních způsobů čištění odpadních vod. Přírodní způsoby čištění OV využívají i přirozené
samočisticí procesy podobné těm, které probíhají v přirozených mokřadech, vodních nádržích a
půdních prostředích. Přírodní způsoby tvoří biologický stupeň čištění, kterému musí předcházet
kvalitní, úplné mechanické předčištění. U malých zdrojů odpadních vod, jako jsou jednotlivé skupiny
domů, lze použít biologický septik a síťový filtr. U větších obcí je třeba navrhnout úplný mechanický
stupeň tvořený česlemi, lapákem písku a tuku a primárními usazovacími nádržemi. K zařízení
využívajícímu přírodní způsoby čištění patří vegetační ČOV, biologické nádrže a aquakultury,
závlaha odpadními vodami a tekutými odpady.
Půdní filtry s vegetací se užívají především k dočištění odpadních vod (za septiky) a k čištění
odpadních vod z velmi malých zdrojů do cca 100 EO.
Biologické nádrže, bioeliminátory a aquakultury slouží ke zlepšení fyzikálních, chemických a
biologických vlastností přitékajících znečištěných povrchových a odpadních vod buď jako první
stupeň biologického čištění nebo jako dočištění už jinak vyčištěných OV (II. stupeň). Závlaha
odpadními vodami patří do skupiny s víceúčelovým využitím, kdy využíváme vodní a hnojivou
hodnotu odpadních vod při jejich současném ekonomickém dočištění.
Vegetační kořenové čistírny, jejichž uplatnění je velmi široké, jsou v podstatě umělé mokřady
s výsadbou běžných druhů makrofit, kde probíhají v porézním půdním prostředí, nasyceném vodou,
účinné fyzikální, chemické a biologické samočisticí procesy.
Provozování přírodních způsobů čištění odpadních vod má pro uživatele nižší náklady než
převážná většina klasických způsobů čištění.

Aktivita 1. Dobudování kanalizací a stokových sítí v sídlech MAS
Aktivita 2. Vybudování ČOV v sídlech MAS
Výstup:
Garant:

Termín zahájení:
Termín dokončení:
Způsob financování:
Vazba na další projekty:

Zlepšení a optimalizace stavu stokových sítí, dobudování
kanalizace
s čističkami odpadních vod.
starostové dotčených obcí
Vodohospodářské orgány – RŽP OkÚ, Krajský úřad Jihlava
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství
Agentura ochrany přírody a krajiny a Inspekce životního prostředí
2013
není stanoven, vzhledem ke značnému rozsahu investice je
možno předpokládat splnění do roku 2013.
Z vlastních zdrojů vodohospodářských společností jako vlastníka a provozovatele
vodohospodářských děl.
Z rozpočtu měst a obcí s možností poskytnutí finanční podpory z SFŽP, MŽP, Mze
Návrh ÚPN VÚC Jihlavské regionální sídelní aglomerace, Program rozvoje
vodovodů a kanalizací územního celku okresu Jihlava, směrný vodohospodářský
plán, územní plány obcí mikroregionu a případně program obnovy venkova,
regionální operační plán NUTS II. – jihovýchod – Strategie rozvoje kraje.
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Projekty obcí v opatření (aktivita 1.)
Obec

Akce:

Třešť
Stonařov

Rekonstrukce stávajících kanalizačních sítí
Rozšíření kanalizace na sídlišti Pastviny II. etapa

Batelov

Likvidace komunálních odpadních vod pro výstavbu
RD
Vyřešení kanalizace v místních osadách Třeště
Vybudování veřejné kanalizace
Odkanalizování průmyslové zóny
Vybudování 2 odkalovacích rybníků
Dobudování kanalizace

Třešť
Batelov
Batelov
Švábov
Jezdovice

Započata
projektová
příprava
(Ano/Ne)
Ano-průběžně
Ano – projekt pro
ÚR a SP
Ano

Předpokládaný
termín realizace
(rok)

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Náklady:
(předpoklad
v mil. Kč)

2007-2013
2007-2013

10
1

2010

1,5

2007-2011
2010
2011
2011
2013

7,5
10
2,2
7

Opatření B. Plynofikace + teplofikace – zlepšení životního prostředí
Zlepšení podmínek životního prostředí, a zvláště pak ochrana ovzduší, je základním cílem
rozvojového dokumentu a v souladu s národním programem pro přípravu ČR na členství v EU a
„Aproximační strategií pro oblast životního prostředí“ schválenou na principu trvale udržitelného
rozvoje, musí sloužit k růstu kvality života občanů.
Kromě snižování emisí SO2, tuhých látek a oxidů dusíku u větších (průmyslových) zdrojů,
nabývá na stále větším významu plošná plynofikace objektů k bydlení, která rovněž slouží i ke zvýšení
komfortu při provozování topných soustav v bytech.
Pro další zlepšování kvality ovzduší bude dále podporováno využívání alternativních zdrojů
energie, především centrálního vytápění fytomasou, v menších sídlech, která mohou být téměř
soběstačná díky dobrým přírodním podmínkám, a
zavedení postupného systému kontroly
vypouštěných emisí do ovzduší a jejich monitorování.
V podmínkách regionu může mít výroba tepla, spojená v případě kogenerace s dílčí výrobou
elektřiny především ze spalování biomasy, lokální význam a podle zahraničních zkušeností ji lze
s určitou výhodou uplatnit zvláště v obcích do 700 obyvatel. Neustálé zvyšování cen elektřiny a plynu
pro domácnosti vyvolává v některých obcích MAS otázku využití obnovitelných zdrojů energie,
potřebné je však konstatovat, že výroba z těchto zdrojů je zatím o něco dražší než využívání
tradičních fosilních paliv.
Pěstování biomasy na uvolněných zemědělských plochách má vedle energetického přínosu
také význam ve zlepšení péče o mnohde méně intenzivně obhospodařované zemědělské půdy.
Aktivita 1. Plynofikace obcí MAS
Aktivita 2. Teplofikace obcí s centrálními kotelnami na spalování biomasy
Výstup:

Garant:

Termín zahájení:
Termín dokončení:
Způsob financování:

Zlepšení stavu a ochrany ovzduší snížením emisí zplodin vznikajících spalováním
fosilních (zvl. tuhých) paliv formou náhrady těchto paliv za zemní plyn pomocí
zavedení zemního plynu do všech obcí, a dobudování zásobovacích plynovodních
rozvodů, zvláště pak plynovodů pro velkoodběry k výrobním obslužným i obytným
spotřebištím a dále teplofikací sídel s využíváním centrálních kotelen pro spalování
biomasy.
dodavatel zemního plynu Jihomoravská plynárenská a.s.
starostové dotčených obcí
orgány ochrany prostředí referátu životního prostředí OkÚ
2007
předpoklad do roku 2013
Z vlastních zdrojů správců a majitelů plynárenských vedení a zařízení
Z rozpočtu obcí s možností podpory ze státního rozpočtu SFŽP, MŽP
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další Program ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí, Aproximační strategie
pro oblast životního prostředí ČR.
Územní plány obcí MAS a případně program obnovy venkova.
Státní program snižování spotřeby energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Vazba na
projekty:

Projekty obcí v opatření (aktivita 1.)
Obec

Akce:

Stonařov

Plynofikace sídliště Pastviny – II. etapa

Třešť

Dokončení plynofikace města

Batelov
Otín

Plynofikace místních částí
Plynofikace

Započata projektová
příprava
(Ano/Ne)

Předpokládaný
termín realizace
(rok)

Náklady:
(předpoklad v mil. Kč)

Ano
projekt pro ÚR a SP
Ano
2001-2002
Ano
Ne

2007-2013

0,3

2007-2013

2

20013
2010

10
1,3

Opatření C. Energetické hospodářství veřejných budov a ostatních
subjektů, kabelizace el. vedení a rozšíření kapacity trafostanic
V návaznosti na rozhodující aktivity národního energetického programu ČR,
legislativu EU je nutné podporovat energetickou účinnost a hospodaření s energií a prioritou
energetické politiky je vytvořit liberální prostředí umožňující dostatečnou
konkurenceschopnost a zajistit spolehlivé a bezpečné zásobování odběratelů energií za
přijatelné ceny při maximální ochraně životního prostředí.
Schválený státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů pro rok
2001, zvyšuje státní podporu úspor energie a jejich obnovitelných zdrojů o více než 40%. Závazky ČR
v úsporách energií a využití netradičních zdrojů vyplývají z Dohody k evropské energetické chartě,
Protokolu o energetických úsporách, Kjótského protokolu rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a
požadavku pro trvale udržitelný rozvoj a navazují na zákon o hospodaření s energií, který je zaměřen
na snížení energetické náročnosti české ekonomiky a na potlačení nepříznivých vlivů energetických
procesů na životním prostředí.
Využívání obnovitelných zdrojů energie bude významným místním přínosem a jde zejména o
uplatnění biomasy při budování menších kogeneračních zdrojů ve veřejné i závodní energetice.
Nabídka zdrojů by měla být v budoucnu dále rozšířena o využívání solární a větrné energie a
tepelných čerpadel.
Aktivita 1. Projekt energetického auditu jednotlivých sídel MAS
Aktivita 2. Dobudování a modernizace telekomunikačních sítí, přívodů a rozvodů
elektrické energie a posílení trafostanic v sídlech MAS
Výstup:

Garant:
Termín zahájení:
Termín dokončení:

Zlepšení stavu energetických sítí v souladu s programem jejich dalšího rozšíření a
stabilizace dodávek ve spolupráci s provozovateli rozvodných energetických sítí,
modernizaci přívodů a rozvodů elektrické energie, včetně optimalizace trafostanic
s kapacitním navýšením k dalšímu možnému nárůstu odběru, rekonstrukce a
optimalizace veřejného osvětlení v zastavěném území obcí
provozovatelé rozvodných energetických a telekomunikačních sítí
starostové dotčených obcí, Česká energetická agentura, Ministerstvo průmyslu a
obchodu
2013
předpoklad do roku 2014
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Ze zdrojů provozovatelů rozvodných energetických a telekomunikačních sítí
Vlastní zdroje místní samosprávy, dotace z MPO, SFŽP
územní plány obcí a měst, Státní program na podporu úspor energie a využívání
obnovitelných zdrojů energie, Národní telekomunikační politika – usnesení vlády č.
428/94 Sb.

Projekty obcí v opatření (aktivita 2.)
Obec

Stonařov
Třešť
Batelov
Stonařov
Batelov
Stonařov
Stonařov

Akce:

Rozšíření veřejného osvětlení na sídlišti Pastviny – II.
etapa
Dobudování -rekonstrukce městského rozhlasu
Rekonstrukce místního rozhlasu
Vybudování trafostanice v průmyslové zóně za lihovarem
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Stonařově
Vybudování trafostanice na sídlišti Pastviny – III. etapa

Započata
projektová
příprava
(Ano/Ne)
Ano – projekt
ÚR a SP
Ano
Ne
Ano – studie
Ne
Ne
Ne

Předpokládaný
termín realizace
(rok)

Náklady:
(předpoklad v mil.
Kč)

2007-2013

0,2

2007
2008
2007-2013
2007
2007-2013
2007-2009

0,15
1
0,5 – Investor JME a.s.
1
1
0,6

Opatření D. Rekonstrukce vodovodní sítě a rozšíření vodních zdrojů
Silné a stabilní vodní hospodářství je založeno a souvisí se silnými vodárenskými celky,
kvalitně zregulovanými environmentálně i ekonomicky. České vodárenství trpí díky důsledkům
fragmentace – rozdrobení na mnoho malých jednotek z procesu urychlené privatizace začátkem 90 let.
V posledním desetiletí se cena vodného a stočného včetně čištění odpadních vod v ČR zvýšila více než
čtyřicetkrát. V domácnostech činí náklady na vodu již více než tři procenta z průměrného příjmu
rodiny. V budoucnu můžeme očekávat další nepříjemný růst ceny za vodu, což souvisí mimo jiné i
s potřebou obrovských investic do vodárenských i kanalizačních systémů
V minulých letech byla cena vody pro obyvatelstvo velmi nízká a příjmy podniků VaK
nestačily k tomu, aby stavomontážní a opravárenské práce alespoň zastavily chátrání sítí a provozů.
Podíváme-li se na vztah mezi cenou a spotřebou vody pro obyvatelstvo, vidíme zřetelnou odezvu
spotřeb na růst cen. Současná spotřeba těsně nad sto litrů na osobu a den dosahuje prakticky
hygienického minima.
Je známo, že všechna provozní opatření jsou málo účinná při špatně připravené navržené či
realizované stavbě nebo technologii. I když spotřeba vody neustále klesá, její cena se během
následujících pěti let přiblíží cenám v zemích Evropské unie. V současné době se cenově nacházíme
někde v dolní třetině žebříčku. Už v roce 2002 se mají ceny vody pro domácnost a pro podniky
vyrovnat. Od začátku devadesátých let se znatelně snížil i odběr průmyslových podniků, které se buď
rušily, nebo zkrachovaly.
Aktivita 1. Připravit návrh priorit a činností pro dobudování vodovodů a vodních
zdrojů v sídlech MAS
Výstup:

Garant:

Podpora opatření k zajištění dostupnosti kvalitní pitné vody ve všech domácnostech
a pro zvýšení její kvality, ochranu stávajících vodních zdrojů a vytváření opatření
pro jejich stabilizaci a případné posílení vydatnosti, rekonstrukci starých
vodovodních sítí, výměny zdravotně závadných potrubí, jejich optimalizaci
s návazností na posílení jejich požárního významu s cílem omezení provozních ztrát
a propojení vnitroobecních rozvodných a zásobovacích vodovodních řadů, do co
největších vodohospodářských soustav pro snížení rizika krizových situací
v zásobování vodou.
starostové dotčených obcí
vodohospodářské orgány – RŽP OkÚ
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Podpora opatření k zajištění dostupnosti kvalitní pitné vody ve všech domácnostech
a pro zvýšení její kvality, ochranu stávajících vodních zdrojů a vytváření opatření
pro jejich stabilizaci a případné posílení vydatnosti, rekonstrukci starých
vodovodních sítí, výměny zdravotně závadných potrubí, jejich optimalizaci
s návazností na posílení jejich požárního významu s cílem omezení provozních ztrát
a propojení vnitroobecních rozvodných a zásobovacích vodovodních řadů, do co
největších vodohospodářských soustav pro snížení rizika krizových situací
v zásobování vodou.
2013
předpoklad do roku 2014

Výstup:

Termín zahájení:
Termín dokončení:

Z rozpočtu vodohospodářských společností jako vlastníka a provozovatele
vodohospodářských děl
Z rozpočtu obcí, s možností podpory ze státního rozpočtu (Mze, MŽP, menší akce
MMR)

Způsob financování:

Vazba na další projekty: územní plány obcí MAS, případně v návaznosti na Program obnovy venkova,
program Rozvoje výstavby vodovodů a kanalizací územního celku okresu Jihlava,
koncepce národní vodohospodářské politiky, regionální operační programu pro
NUTS II. – jihovýchod.

Projekty obcí v opatření
Obec:

Akce:

Započata
projektová
příprava
(Ano/Ne)

Předpokládaný
termín realizace
(rok)

Náklady:
(předpoklad
v mil. Kč)

Třešť

Vybudování vodovodních rozvodů Třešt –
místní část Čenkov a Buková

Ano-Čenkov
Ne – Buková

2007-2008 (Čenkov)
2010 (Buková)

5 –Čenkov
5 –Buková

Třešť
Stonařov

Rekonstrukce vodovodních rozvodů města
Prodloužení vodovodního řádu na sídlišti
Pastviny - II. etapa
Vodovod
Výměna části vodovodních řádů

Ano – průběžně
Ano – projekt
pro ÚR a SP
Ano
Ne

2007-2013
2007-2010

10
0,4

2007
2007

6
6

Jezdovice
Batelov

Opatření E. Sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekonstrukce
Racionalizace řešení odpadového hospodářství, spočívající v dobudování odpadových dvorů
v několika jádrových sídlech MAS, v návaznosti na stávající provozované skládky odpadu pro jejich
lepší využití (nebezpečný, komunální i ostatní odpad) v souladu s plánem likvidace pevných
komunálních odpadů pro bezpečné odkládání a čištění odpadů s kapacitou schopnou pojmout veškerý
vytvářený odpad z regionu, s možností rozšíření kategorií skládkovaných druhů komunálních i
ostatních druhů odpadů a zajištění ekologické likvidace odpadu na řízené skládce, dále podporu
recyklace odpadu, kompostování i případné jímání a využití skládkových bioplynů a likvidace
znečištění u skládkových vod jejich svedením na ČOV k přečištění a případné zvážení vybudování
spalovny v návaznosti na stávající skládky sloužící pro ukládání odpadu z regionu.
Dalším významným podsměrem rozvoje odpadového hospodářství je sanace starých
nepoužívaných skládek v MAS a jejich rekultivace .
V souladu s rozvojem podnikatelské činnosti musí výrobci a dovozci zboží zneškodňovat
obaly a nespotřebované části výrobků na základě stanovených povinností v zákonu o odpadech číslo
125/97 Sb. A nařízení vlády číslo 31/99 Sb. A vyhlášky MŽP číslo 338/97 Sb. Způsob odložení
použitého obalu do nádob nebo kontejneru by měl motivovat spotřebitele k ochraně životního
prostředí.
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Aktivita 1. Sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekultivace
Výstup:
Garant:
Termín zahájení:
Termín dokončení:
Způsob financování:

Vazba na další projekty:

Zlepšení životního prostředí z hlediska snížení ohrožení starými nepoužívanými
skládkami a jejich rekultivace
starostové dotčených obcí
místní podnik zabezpečující svoz odpadů a provoz skládky
orgány odpadového hospodářství, OkÚ referát životního prostředí
2007
2013
z rozpočtu obcí s možností podpory ze státního rozpočtu formou částečné dotace a
nízkoúročeného střednědobého úvěru ze SFŽP a dále možno získat dotaci ze zdrojů
Ministerstva životního prostředí, nebo i přes Program obnovy venkova ze zdrojů
Ministerstva místního rozvoje
Celookresní programy odpadového hospodářství, územní plány obcí mikroregionu
a koncepce s nakládání s odpady kraje Vysočina, případně v budoucnu pak program
odpadového hospodářství kraje Vysočina

Opatření F. Výpočetní technika do veřejné správy obcí, do škol a knihoven,
propojený informační systém
Nezbytným technickým předpokladem pro poskytování širokého portfolia vysoce kvalitních
telekomunikačních služeb je dobudování výkonné a spolehlivé infrastruktury s využitím nezávislých
nejmodernějších přenosových, přepojovacích, informačních a řídících systémů. Páteřní přenosová síť
je založena na optických trasách a optické trasy využívají tras dálkových energetických vedení.
Napojení MAS na vysokokapacitní přenosovou trasu s požadovanou přenosovou kapacitou může
zajistit požadované množství telefonních hovorů.
V rámci regionu je nutné vybudování alespoň jednoho přístupového bodu k regionálnímu nebo
páteřnímu kruhu sítě. Rozvoj služeb by měl být směřován na pronájem místní a i mezinárodních
digitálních okruhů v moderní optické síti SDH, dále i na úseku datové služby pro propojení
počítačových sítí, integrovaných služeb pro data, hlas i video, dále pro připojení zákazníků do
celosvětové sítě internet případně i pro možnosti využívání mezinárodní služby infonet.
Některé služby, jako třeba rozhlas po drátě, telegram nebo dálnopis, se využívají v menší míře
a postupně zaniknou. Pozornost je nutné zvláště věnovat expanzi mobilní telefonie, datových přenosů
internetové služby a elektronické pošty. Rozvoj telekomunikačních produktů bude směřován
k hlasovým – záznamovým schránkám, předplaceným kartám a zvláště službě INTERNET ON LINE
VIRELEES, či virtuální supermarket e-Store a dále.
V souladu s akčním plánem státní informační politiky bude v nejbližších letech propojena
státní a veřejná správa v jednotný informační systém, do něhož bude moci každý vstoupit z domova,
ze školy nebo knihovny. Informační systém bude realizován postupně po jednotlivých projektech,
např. zdravotnictví on-line, portál veřejné správy, veřejné informační služby knihoven a dále i projekt
pro odesílání dokumentů ve styku se státní správou. V letošním roce se rozbíhá projekt bezpečné
referenční sdílené rozhraní pro vytvoření základní páteře k protínání jednotlivých informačních
systémů, přes kterou mohou spolu komunikovat. Komunikace je nutná nejen mezi systémy ve veřejné
správě, ale zejména směrem k občanovi. Do systému se bude možné dostat přes určité kontaktní místo,
např. knihovnu, Českou poštu, školu i přes vlastní počítač.
Rozvoj systému státní informační politiky je v souladu s programem e-Europe vyhlášeném na
Lisabonském samitu pro zlepšení informační gramotnosti a navazuje na něj projekt internetizace škol.

Aktivita 1. Napojení všech místních samospráv regionu na internet a zřízení veřejných
informačních (kontaktních – netových ) stanic v obcích MAS a veřejných
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informačních internetových stránek sídel regionu

Aktivita 2. Zřízení regionální informačního systému s propojením na státní informační
systém
Zlepšení informovanosti občanů o činnosti místní samosprávy a veřejné správy formou
zřízení přístupu do informačního systému místní samosprávy a veřejné správy
s napojením na místní informační systém a na státní informační systém. Zefektivnění
života občanů, podnikatelů a úspora nákladů a času při styku s úřady a jejich autorizace
pro personalizaci údajů. Zefektivnění chování úřadů při vyřizování svých činností a
zlehčení výkonů úředníků, zavedení stálé (24 hod.) elektronické podatelny pro navázání
trvalé komunikace. Zlepšení informační gramotnosti občanů a ulehčení jejich života.
Garant:
Krajské úřady z hlediska výkonu státní informační politiky
Úřad pro ochranu osobních údajů – akreditovaná certifikační autorita
Projekt pro rozvoj informační gramotnosti
Program státní informační politiky
Termín zahájení:
2013
Termín dokončení:
předpoklad do roku 2014
Způsob financování: z rozpočtu obcí s možností podpory ze státního rozpočtu formou částečné dotace
z programu rozvoje informační gramotnosti nebo akčního plánu státní informační politiky
Vazba
na
další Akční plán státní informační politiky, program zavedení elektronického podpisu pro styk
projekty:
občana s veřejnou správou
Výstup :

Nositelé a partneři projektu
Pro úspěšnost realizace aktivit v rámci rozvoje tech. infrastruktury je nutná úzká koordinace
řady v regionu důležitých subjektů, zvláště:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

obcí jako orgánů místní samosprávy, majitelů a správců veřejného nemovitého majetku
vodohospodářských společností provozujících vodohospodářská díla
JMP, jako majitele a provozovatele zařízení pro rozvod zemního plynu
JME, jako distributora el.energie
Český Telecom, jako zajišťovatele spojové služby, operátoři mobilních sítí
Správ a údržeb silnic, které jsou správci a provozovatelé státní silniční sítě
Oblastních podnikatelských subjektů, kteří provozují informační systémy a přenos dat ze
sdělovacích prostředků.
Krajský úřad Jihlava
Okresního úřadu Jihlava, Referátu životního prostředí, Referátu dopravy a silničního hospodářství
a Referátu regionálního rozvoje, jako státního správního orgánu a zároveň speciálních stavebních a
rozvojových úřadů
místně příslušného prvoinstančního stavebního úřadu
ostatních místně příslušných majitelů a provozovatelů technických služeb v dotčeném území
hospodářské komory, CzechInvest, bank, stavovských organizací, pozemkového úřadu
Agentura ochrany přírody a krajiny

Finanční zdroje:
Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí
• Oblast ochrany vod
• Oblast ochrany ovzduší
• Program péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodních zdrojů
• Nakládání s odpady
• Technologie a výroba
Ministerstvo životního prostředí
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie – programy SFŽP
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Strategická část

A. Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie
1.A. Náhrada pevných fosilních paliv biomasou, příp.v kombinaci se solárním
systémem
2.A. Náhrada pevných fosilních paliv nebo el. přímotopů v komunální sféře SCZT a
TUV z obnovitelných zdrojů energie
3.A. Využití obnovitelných zdrojů energie ve školství, zdravotnictví, objektech
rozpočtové sféry a v účelových zařízeních neziskového sektoru.
Demonstrační fotovoltaické systémy
4.A. Náhrada vytápění el.přímotopy a pevnými fosilními palivy na vytápění
tepelnými čerpadly
5.A. Částečná záměna pevných fosilních paliv a el.přímotopů na solární systémy
6.A. Výstavba malých vodních elektráren
7.A. Výstavba větrných elektráren
8.A. Výstavba zařízení pro společnou výrobu el.energie a tepla z biomasy
9.A. Instalace solárních systémů a teplených čerpadel v účelových zařízeních

B. Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie
1.B. Osvěta a poradenství zabezpečované státní správou a navazujícími
organizacemi
2.B. Osvěta a poradenství zabezpečované nevládními organizacemi

Ministerstvo životního prostředí
Program drobných vodohospodářských akcí
Předmětem dotace jsou výstavby, rekonstrukce čistíren odpadních vod a kanalizací.
Ministerstvo zemědělství
Vodohospodářské stavby
Podpora výstavby a technické obnovy vodovodů, úpraven vod, čistíren odpadních vod s projektovanou
kapacitou nad 3000 E.O., výstavba hlavních kanalizačních sběračů a dostavba kanalizačních systémů minimálně
pro 300E.O.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie – programy České
energetické agentury
• Podprogram podpory úsporného provozování bytových a rodinných domů
• Podprogram podpory úsporného provozování budov a jejich vybavení pro potřeby školství
• Podprogram podpory úsporného provozování budov a jejich vybavení pro potřeby zdravotnictví
• Podprogram podpory úsporného provozování budov a zařízení občanské vybavenosti a veřejných
institucí
• Podprogram podpory vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie
• Podprogram podpory optimalizace zásobování sídlištních celků energií
• Podprogram podpory pro úspory energie v průmyslu, dopravě a zemědělství
• Podprogram podpory poradenství a vzdělávání k propagaci efektivního užívání energie s vlivem na
životní prostředí
• Podprogram podpory zpracování energetických koncepcí měst a obcí
• Podprogram podpory rozvoje podniků energetických služeb
MUFIS - fondu na pomoc pro zafinancování rozvoje technické infrastruktury místním samosprávám od
vlády USA přes agenturu Urban research Praha nebo i prostřednictvím Municipální finanční společnosti.
Příjemcem prostředků z fondu na pomoc pro zafinancování rozvoje technické infrastruktury mohou být města a
obce ČR nebo jejich sdružení a komunální podniky zajišťující provoz v příslušné oblasti infrastruktury, pokud je
obec jejich zřizovatelem. Úvěry lze poskytovat ve výši 3 – 100 miliónů korun se splatností 7 až 15 let a
s pevnou úrokovou sazbou 12 % p.a.
Z prostředků fondu může být financována zejména:
• výstavba a rekonstrukce vodovodních sítí, včetně instalace příslušné měřící techniky
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•
•
•
•
•
•

Strategická část

výstavba a rekonstrukce kanalizace a čističek odpadních vod
výstavba zařízení na skládkování a likvidaci tuhého domovního odpadu sloužící převážně obytným částem
obce
plynofikace obcí a instalace příslušné měřící techniky pro bytové jednotky
vylepšení nebo konverze topných systémů sloužících obytným částem obce, rekonstrukce kotelen,
výměníkových stanic nebo rozvodů
zateplování existujících bytových domů a instalace měřící a regulační techniky s cílem snížení spotřeby
energie
vybudování, respektive vylepšení menších komunikací uvnitř sídlišť a obytných čtvrtí podporujících
existující bytové objekty nebo plánovou výstavbu bytů.

Opatření G) Oprava místních komunikací a budování cyklostezek
Oprava místních obslužných komunikací IV. třídy v zastavěných sídlech regionu, zvláště těch,
které slouží k napojení obytných souborů na základní státní silniční síť.
Vybudování sítě regionálních cyklotras zvláště pro rozvoj cykloturistiky s napojením na republikovou
síť cyklostezek.
Aktivita 1. Budování cyklostezek a oprava místních komunikací
Výstup:

zlepšení dopravní dostupnosti a kvality života obyvatel MAS
zlepšení dopravní obslužnosti v zastavěných územích sídel
úpravy povrchů, zvýšení únosnosti a průchodnosti na místních komunikacích
zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích pro pěší

Termín realizace:
Zajistí:

2002 – 2013
místní samosprávy
správa a údržba silnic
město a obce MAS
referát dopravy a silničního hospodářství OkÚ Jihlava
odbor dopravy Kraje Vysočina
dopravní inspektorát policie ČR, správa a údržba silnic
Z rozpočtu místních samospráv, Úvěry komerčních bankovních ústavů
Státní fond dopravní infrastruktury, Rozpočet správy a údržby silnic
Rovněž i z fondu na pomoc pro zafinancování rozvoje technické infrastruktury
místním samosprávám od vlády USA (MUFIS)
Omezených obecných rozpočtů vhodný zvláště pro pevnou úrokovou sazbu, která se
nemění po celou dobu splácení
Ze zdrojů ministerstva místního rozvoj – program obnovy venkova

Zúčastněné subjekty:

Financování:

Projekty obcí v rámci opatření
Lokalizace

Území regionu
Území regionu
Třešť

Akce:

Postupné budování cyklotras v návaznosti na již
existující reg. Cyklotrasy
Vybudování cyklostezky – propoj Špičák Aleje
Rekonstrukce místních komunikací

Započata
projektová
příprava
(Ano/ne)

Předpokládaný
termín realizace
(rok)

Náklady:
(předpoklad
v mil. Kč)

Ano – průběžně

průběžně

11

Ne
Ano-průběžně

2007-2013
2007-2010

1
10

15
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Stonařov

Komunikace na sídlišti Pastviny

Jezdovice
Batelov
Stonařov
Stonařov
Švábov

Oprava mostu
Oprava místních komunikací
Oprava místní komunikace
Rekonstrukce chodníků při I/38
Oprava místních komunikací

Strategická část

Ano – projekt
pro ÚR a SP
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

2007-2011

3

2007
2007
2007-2010
2007-2013
-

0,6
7
2
3
-

Opatření H) Zlepšení propojení sídel MAS
Zlepšení propojení menších obcí MAS s jádrovým sídlem a návazné úpravy a modernizace ke
zlepšení propustnosti silnic.
Aktivita 1. Zkvalitnění propojení sídel MAS
Aktivita 2. Rekonstrukce a obnova dalších státních a okresních silnic nižších tříd (III.)
Výstup:

Termín zahájení:
Zajistí:

Zúčastněné subjekty:

Způsob financování:

Zvýšení životní úrovně obyvatel
Zlepšení dopravní dostupnosti a zkrácení jízdních časů z regionu ke vzdálenějším
cílům (do okresního – krajského města a ostatních jádrových sídel okolních MAS )
Zlepšení - zjednodušení dopravního provozu a zvýšení bezpečnosti
2002
Místní samosprávy
Správa a údržba silnic
Referát dopravy a silničního hospodářství Okresního úřadu Jihlava
Odbor dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina
Město a obce MAS
Referát dopravy a silničního hospodářství OkÚ Jihlava
Odbor dopravy Kraje Vysočina
Dopravní inspektorát policie ČR
Správa a údržba silnic
Ředitelství silnic a dálnic Brno
Silniční investorský útvar Brno
Z rozpočtu místních samospráv
Úvěry komerčních bankovních ústavů
Státní fond dopravní infrastruktury
Rozpočet správy a údržby silnic
Rozpočet Kraje Vysočiny

Projekty obcí v rámci opatření
Lokalizace:

Akce:

Započata
projektová
příprava
(Ano/Ne)
Ne

Předpokládaný
termín realizace
(rok)

Třešť

Obchvat města Třešť

2015

Stonařov

Obchvat obce Stonařov v rámci rekonstrukce
I/38

Ano – studie

2015

Třešť

Napřímení zatáčky ve městě a rekonstrukce
mostu (e.č.406-004) na sil. II/406

Ano

2007-2013

Náklady:
(předpoklad v mil.
Kč)
100 – investor
Ředitelství silnic a
dálnic
170 – investor
Ředitelství silnic a
dálnic
28
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Strategická část

Opatření I) Zlepšení hromadné dopravy
Aktivita 1. Zlepšení stavu autobusových zastávek a čekáren
Aktivita 2. Zlepšení vztahů s místními dopravci zajišťujícími hromadnou dopravu osob
Aktivita 3. Úpravy a rozšíření autobusových spojů
Aktivita 4. Koordinace vlakové a autobusové osobní dopravy
Výstup:

Termín zahájení:
Zajistí:

Zúčastněné subjekty:

Způsob financování:

Zvýšení životní úrovně obyvatel
Zlepšení dopravní dostupnosti a zkrácení jízdních časů z MAS ke vzdálenějším
cílům (do okresního – krajského města a ostatních jádrových sídel okolních MAS )
Zlepšení - zjednodušení dopravního provozu a zvýšení bezpečnosti
2007
Místní samosprávy
Správa a údržba silnic
Referát dopravy a silničního hospodářství Okresního úřadu Jihlava
Odbor dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina
Město a obce MAS
Referát dopravy a silničního hospodářství OkÚ Jihlava
Odbor dopravy Kraje Vysočina
Dopravní inspektorát policie ČR
Správa a údržba silnic
Ředitelství silnic a dálnic Brno
Silniční investorský útvar Brno
Z rozpočtu místních samospráv
Úvěry komerčních bankovních ústavů
Státní fond dopravní infrastruktury
Rozpočet správy a údržby silnic
Rozpočet Kraje Vysočiny

Projekty obcí v rámci opatření
Lokalizace:

Třešť
Třešť

Akce:

Oprava aut. Zastávek ve městě a místních
částí
Rekonstrukce prostor vlakového nádraží

Započata
projektová
příprava
(Ano/Ne)
Ano –
průběžně
Ne

Předpokládaný
termín realizace
(rok)
200ý-2013
2008

Náklady:
(předpoklad v mil. Kč)

2
1,5

Opatření J) Další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury
Aktivity:
1. Vybudování Centra dopravních služeb a místního pomocného regionálního nákladového
terminálu v Třešti s výhledovým záměrem připojení na krajský nákladový terminál v Jihlavě.
2. U naléhavých klíčových staveb připravovat a prosazovat včasné zpracování přípravné
projektové dokumentace, aby v případě získání státních prostředků projektová nepřipravenost
nebránila včasné realizaci investiční akce.
3. Ochrana obyvatel před negativními vlivy dopravy vybudováním průtahů, případně obchvatů,
intravilánů sídel.
4. Zajištění plynulosti nákladové silniční dopravy výstavbou mimoúrovňových křížení silnic
s tratí ČD a mimoúrovňového křížení významných silničních komunikací a instalací prvků
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zvyšujících bezpečnost silničního provozu a dále odstraňováním
v nebezpečných místech.

Strategická část

dopravních závad

5. Modernizace železniční trati č. 203 Havlíčkův Brod – Jihlava – Veselí nad Lužnicí a č. 204
Kostelec – Slavonice.
Nositelé a partneři projektu:
Pro úspěšnost tohoto programu je nutná úzká koordinace řady v regionu důležitých subjektů, zvláště:
1. obce MAS
2. obchodní společnosti provozující nákladní silniční dopravu
3. sdružení autobusových dopravců ČESMAD a provozovatelé osobní silniční dopravy
4. České dráhy
5. Ministerstvo dopravy a spojů ČR
6. Ředitelství silnic a dálnic ČR
7. Správa a údržba silnic, která je správcem státní silniční sítě
8. Okresní úřad Jihlava, Referát dopravy a Referát regionálního rozvoje, jako státní správní
orgán a zároveň specielní dopravní – stavební úřad
9. Krajský úřad Jihlava
10. místně příslušné prvoinstanční stavební úřady
11. ostatní místně příslušní majitelé a provozovatelé technických služeb v dotčeném území
12. hospodářská komory, CzechInvest, banky, stavovské organizace, pozemkový úřad
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Strategická část

PRIORITA: PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Opatření:
A/ Plochy a objekty vhodné a dostupné pro podnikání
B/ Zemědělství
C/ Vzdělávání, kvalifikace, pracovní příležitosti
D/ Partnerství představitelů obcí a podnikateli / veřejného a soukromého sektoru
E/ Informační a technická pomoc pro podnikatele a zájemce o podnikání
F/ Podnikání v oblasti cestovního ruchu

A/ Plochy a objekty vhodné a dostupné pro podnikání
Jedním z nejdůležitějších kroků, které mohou obce učinit v případě, že chtějí podpořit rozvoj
podnikání, jsou připravené vhodné a dostupné objekty, areály a zainvestované pozemky pro
podnikatelské aktivity. Příprava (postup, koordinace a nároky) ploch a objektů a míra pomoci
a zapojení obcí MAS by měla být součástí této rozvojové strategie.
Opatření je zaměřeno nejen na získávání investorů pro MAS, kteří mohou vytvořit celou řadu
navazujících podnikatelských příležitostí a pracovních míst u subdodavatelů, kooperantů a
servisních malých a středních organizací, ale i na stávající místní podnikatele, kteří by mohli
rozšiřovat vlastní aktivity. MAS Třešťsko má v této oblasti celou řadu předností, samozřejmě
ale i slabších stránek.
Odůvodněním tohoto opatření mohou být i již probíhající aktivity obcí (Třešť, Batelov –
příprava průmyslové zóny nebo Stonařov – areál Agro).
Aktivita 1. Koordinovat přípravu rozvojových ploch
Předmětem aktivity je koordinace přípravy rozvojových ploch a objektů, včetně promítnutí do
ÚPD. Připravovat a trvale udržovat vhodné pozemky a objekty pro případné investice pod
kontrolou obcí. Postupovat v rekonverzi nefunkčních průmyslových a zemědělských areálů
s využitím metodiky CzechInvestu.
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Výstup:
Úkoly:

Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Strategická část

Pasport /analýza/ nefunkčních průmyslových a zemědělských areálů
Katalog rozvojových ploch MAS v rozsahu ÚPD, úpravy ÚPD
xx disponibilních objektů, resp. xx ha pozemků (alespoň opce)
Starostové obcí MAS vytvoří přehled lokalit a areálů vhodných pro revitalizaci, identifikuje
vlastníky a základní problémy
Obce provedou a budou společně koordinovat nové kolo jednání o zahrnutí vhodných objektů a
ploch do ÚPD
RRAV vede databázi objektů a ploch. Pro MAS vytvoří katalog, který bude pravidelně
aktualizovat a publikovat
Starostové zahájí jednání s vlastníky o možnosti, formě a míře jejich zapojení do projektu,
případně i o výkupu a zahrnutí do majetku obce
Obce budou jednat s vlastníky pozemků za účelem jejich scelování
Prosinec 2013
Starostové obcí MAS za asistence RRA Vysočina, orgány zodpovědné za ÚPD, ve spolupráci
s vlastníky areálů, pozemků
Obce MAS, MPO, RRF (Regionální rozvojový fond), POV. Část vynaložených prostředků se
může vrátit při prodeji nebo pronájmu pozemků / objektů jednotlivým zájemcům
PRK – opatření 1.1.1: Zlepšování kvality podnikatelského prostředí
opatření 3.4.1: Příprava územně-plánovací dokumentace a dokumentů regionálního
rozvoje

Aktivita 2. Marketingová strategie MAS se zaměřením na investory
Cílem opatření je zvýšení atraktivnosti regionu pro investory cestou komplexní atraktivní
nabídky podnikatelských zdrojů, její vhodné propagace a vytvoření systému práce s investory
a podnikatelskými subjekty v MAS.
Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Marketingová strategie MAS pro získávání investorů
Systém práce s investory
Nabídka místních podnikatelských zdrojů pro investory
Sběr informací o podnikatelském prostředí MAS
Ve spolupráci s poradenskou firmou vypracovat marketingovou strategii s přílohami – systém
práce s investory, nabídka podnikatelských zdrojů
Prosinec 2013
Správní rada MAS ve spolupráci se specializovanou poradenskou firmou
Obce MAS, POV
PRK – opatření 1.1.2 Příprava průmyslových či víceúčelových hospodářských zón a
zkvalitňování nabídky stávajících zón; podpora přímých zahraničních investic

Aktivita 3. Kontaktní centrum pro investory
Vznik, založení rekvalifikační firmy pro jihlavský okres, případně kraj, bylo navrhováno i
v jiných regionech. Tato instituce přesahuje hranice MAS, jako první se tedy nabízí potřeba
zjistit, zda již byla založena a funguje, případně jaké byly překážky k jejímu vzniku.
KCI je možné řešit rozšířením stávajících aktivit Okresní hospodářské komory v Jihlavě. Lze
předpokládat, že toto centrum bude pracovat pro celý jihlavský okres, přičemž MAS bude
v úzkém kontaktu a bude poskytovat informace a podklady k vlastní prezentaci.
Výstup:
Úkoly:

Termín:
Zajistí:

Fungující kontaktní centra při OHK Jihlava (případně PIC)
Analýza stavu (působí již obdobná instituce, proč zatím nevznikla?)
OHK Jihlava ve spolupráci s RRAV připraví návrh fungování kontaktního centra a zajistí
připomínkování
OHK zahájí činnost kontaktního centra
Leden 2013, předávání podkladů z MAS následně a průběžně
Koordinátor MAS s OHK Jihlava
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Projekt pro Phare, kraj, vlastní činnost centra
PRK – opatření 1.1.2: Příprava průmyslových či víceúčelových hospodářských zón a
zkvalitňování nabídky stávajících zón; podpora přímých
opatření 1.2.1: Všeobecná podpora malých a středních podniků s důrazem na rozvoj exportních
a inovačních aktivit
opatření 2.1.3: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na technologické změny

Aktivita 4. Projekt podnikatelského inkubátoru
Existují dvě různé úrovně podnikatelských inkubátorů. Základní úroveň (vhodné pro MAS
Třešťsko) – obec vyčlení objekt, případně i tento objekt zainvestuje („zasíťuje“) a následně
výhodně pronajme místnímu začínajícímu podnikateli. Druhá úroveň je „vyšší“ a souvisí
například s příchodem vnějšího investora, jednalo by se o inkubátor pro firmy využívající
nejmodernější technologie, know-how.
Výstup:
Úkoly:

Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Realizovaný projekt inkubátoru 1. úrovně, studie proveditelnosti druhé úrovně
Asistenční služba a servis pro podnikatele
Správní rada MAS Třešťsko, OHK, ÚP a RRAV vytvoří pracovní skupinu pro přípravu
projektu podnikatelského inkubátoru a zajistí ověření proveditelnosti projektu
Pracovní skupina vyhodnotí závěry studie proveditelnosti a navrhne postup realizace
inkubátoru
Studie říjen 2013, realizace duben 2014
Pracovní skupina – OHK Jihlavě, ÚP, RRA Vysočina, za asistence koordinátora MAS
Studie proveditelnosti – POV + obce MAS, realizace – projekt podaný do programu SAPARD
PRK – opatření 1.1.1: Zlepšování kvality podnikatelského prostředí zahraničních investic
opatření 1.2.1: Všeobecná podpora malých a středních podniků s důrazem na rozvoj
exportních a inovačních aktivit

Projekty obcí v rámci opatření
Obec

Batelov
Třešť
Třešť
Stonařov

Popis

Započata projektová Předpokládaný termín
příprava (Ano/Ne)
realizace
(rok)
Vybudování průmyslové zóny
Ne
2013
Vytvoření nových ploch pro průmyslovou a
Ne
2013
komerční zónu
Připravit a nabídnout plochy pro výstavbu
Ne
2013
supermarketu nebo obchodního centra
Vybudování průmyslové zóny při přeložce
Ne
2007 – 2013
I/38

Odhadované náklady
(mil. Kč)
3
8
2
5

B/ Zemědělství

Zemědělství je specifickým oborem podnikání, které vedle prvotní funkce produkce potravin
by mělo plnit i ekologickou roli, pokud jde o vytváření podmínek udržitelného rozvoje a
zachování venkova. České zemědělství prožívá postupně významné změny a zvraty, kdy od
kolektivizace a zestátnění, které bylo symbolizováno i deformováno výraznými dotace
k plnění prakticky jen produkční funkce, se dostalo k otevřenému českému trhu s dotovanými
zemědělskými produkty ze zahraničí, nepodařené restituci zemědělské půdy, rapidnímu
snížení dotací. Jednou z charakteristik jsou finančně slabé zemědělské subjekty, závislé na
zpracovatelském průmyslu. Dnešním cílem českého zemědělství je tedy posílení
krajinotvorné funkce a zejména přizpůsobení podmínek zemědělské produkce prvotních
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zemědělských produktů náročné legislativě EU, pokud jde o způsob pěstování a hlavně chov
hospodářských zvířat, kvality, skladování a testování zemědělské produkce.
Aktivita 1.
I./ Investice do zemědělského majetku
Zahrnuje investice zaměřené na rekonstrukci a modernizaci zemědělských podniků tak, aby
plně odpovídaly standardům EU na chov hospodářských zvířat, zejména prasnic a skotu, na
rekonstrukci skladovacích kapacit ovoce a zeleniny pro zemědělskou prvovýrobu včetně
expediční přípravy, a výstavba a rekonstrukce zařízení pro skladování vedlejších produktů
živočišné výroby, zejména kejdy.
Představuje příležitost i pro některé zemědělské subjekty MAS Třešťsko.
II./ Zlepšení zpracování a marketingu zemědělských produktů a produktů rybolovu
Finanční prostředky budou využity na tyto činnosti – zřizování a modernizaci technologií
v mlékárenském odvětví, v masném průmyslu, zpracování ryb a pro výrobu a zpracování
regionálních produktů.
Příležitost například pro místní firmu Kostelecké uzeniny, a.s..
III./ Zlepšování struktur pro kontrolu kvality, kvalitu potravin a ochranu spotřebitele
Předmětem opatření je jednotná klasifikace jatečně opracovaných těl SEUROP, zavedení
systémů kontroly a řízení jakosti a hygieny potravin, zavedení standard EU, včetně
certifikovaných systémů HACCP.
Opět příležitost pro místní firmu Kostelecké uzeniny, a.s..

Aktivita 2. Využití areálů, objektů zemědělských podniků
Tato aktivita vychází ze změn v zemědělství, kdy postupně došlo ke snižování produkce i
pracovních míst, výsledkem čehož je řada opuštěných, nevyužívaných a chátrajících
zemědělských objektů i na území Třešťska. Revitalizace stávajících nevyužívaných nebo
chátrajících zemědělských objektů na podnikatelské zóny. Souvisí s opatřením A/ rozvojové
plochy a objekty, kde jsou možné kroky podrobněji rozebrány.
Aktivita 3. Projekt podpory sdružování zemědělských prvovýrobců do odbytových
organizací
Pro zemědělce platí v současné době mimo jiné dvě nepříznivé charakteristiky. První je
naprostá tržní nadvláda zpracovatelského průmyslu a obchodních organizací nad
zemědělskými prvovýrobci. Dalším je nízká přidaná hodnota vycházející od zemědělců.
Výsledkem je malá prosperita zemědělců a kapitálová slabost. Východiskem může být
založení odbytového sdružení, organizace prvovýrobců.
Výstup:

Vytvoření odbytového subjektu, založeného výrobci zemědělských komodit, hájícího společné
zájmy a koordinující jejich činnost
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Organizace schůzky zemědělských subjektů z MAS
Odborná pomoc a asistence při zakládání odbytové organizace
Únor 2013
Odborná pracovní skupina iniciuje a poskytne asistenci
soukromí zemědělci i podniky
PRK – opatření 1.3.5 Rozvoj odbytových center a podpora finalizace zemědělských výrobků,
zlepšení marketingu

Aktivita 4. Převod státních pozemků do majetku obcí
Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:

Předávání, odprodej státních pozemků obcím
Obce iniciují podle zákona 95/99 Sb., o prodeji státní půdy jednání, tak aby pozemkový fond
do své nabídky zahrnul co největší počet zajímavých pozemků
Leden 2013, průběžně
Starostové obcí MAS přes Pozemkový fond ČR
Obce MAS, podle konkrétní situace

Aktivita 5. Pěstování biomasy a její energetické zpracování
Pěstování biomasy na zemědělských pozemcích s menší bonitou půdy a její další zpracování
na peletové palivo může být zajímavým zemědělským podnikáním. Z celé řady důvodů je i
vysoká perspektiva konkurenční schopnosti tohoto paliva. Vhodné je rovněž spojení
zemědělců a místních podnikatelských subjektů, pro které se nabízí příležitost při výrobě
kotlů pro toto palivo a výrobu pelet z biomasy k rozšíření tohoto principu vytápění v MAS.
Aktivita 6. Zalesnění části neobdělávaných zemědělských ploch
I v MAS je možné uvažovat o změně části lučních porostů a těžko obdělávatelné půdy na
půdu lesní, kde by bylo možno realizovat formu lesa, která se dnes jeví jako optimálnější.
Je možné řešit přes stávající dotace do zemědělství – změna struktury zemědělské výroby
zalesněním. Jedná se o realizovatelnou aktivitu, přesto s poměrně složitým postupem. Je
nutné vyjmout pozemky z ZPF.
Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Postupné zalesňování vhodných neobdělávaných pozemků, zejména v návaznosti na současné
lesní plochy
Obce MAS zajistí přehled všech vhodných pozemků, dále požádají o změnu v ZPF
Následně je možná realizace s využitím dotačních titulů
Průběžně, v závislosti na dotačních titulech
Správní rada MAS, starostové obcí MAS
Obce za podpory dotací Ministerstva zemědělství ČR
PRK – opatření 1.3.1 Restrukturalizace a stabilizace zemědělství, lesnictví a navazujícího
zpracovatelského průmyslu s cílem zvýšení zaměstnanosti na venkově a zabezpečení
polyfunkčního využívání krajiny
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C/ Vzdělávání, kvalifikace, pracovní příležitosti
Předmětem opatření může být obecně – rozvoj kvalifikační struktury a vzdělanosti obyvatel
MAS, identifikace školících a vzdělávacích kapacit, vyškolení zájemců o podnikání a
začínající podnikatele, příprava a realizace rekvalifikačních programů. Konkrétním výstupem
by se mohly stát kursy (různého zaměření), připravené v součinnosti s Úřadem práce Jihlava a
středními školami v Třešti. Je tedy vhodné následně vyzvat a zapojit tyto subjekty do
spolupráce.
Aktivita 1. Informační, jazyková gramotnost
Zvyšovat informační i jazykovou gramotnost; věnovat pozornost počítačovému vybavení a
personálnímu obsazení na základních, středních školách i veřejných knihovnách, vytvářet
programy pro všechny skupiny obyvatel.
Výstup:
Úkoly:

Termín:
Zajistí:
Financování:

Vychází z:

Technicky vybavené ZŠ, granty na zaplacení profesionálních externistů, zapojení studentů
Počítačové a jazykové kursy pro studenty i dospělé – využití kapacit škol
Zmapovat vybavení ZŠ v MAS výpočetní technikou
Poskytnout asistenční pomoc při dovybavení ZŠ technikou
Vypracovat návrh na systém odměňování externích učitelů VT a jazyků
Zpracovat náměty na možnou podporu veřejných knihoven ze strany obcí (optimalizace,
modernizace)
Průběžně 2013
Správní rada MAS, ŠÚ – kraj,
Obce MAS, OkÚ, ŠÚ – kraj, program rozvoje informační gramotnosti, POV

PRK – opatření 3.2.1 Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím
prostřednictvím informačních technologií
opatření 2.1.3: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na
technologické změny

Aktivita 2. Rekvalifikační firma – instituce
Opět úvodem platí totéž co v případě Kontaktního centra pro investory a podnikatelského
inkubátoru. Vznik, založení rekvalifikační firmy pro jihlavský okres, případně kraj, bylo
navrhováno i v jiných regionech. Tato instituce přesahuje hranice MAS, jako první se tedy
nabízí potřeba zjistit, zda již byla založena a funguje, případně jaké byly překážky k jejímu
vzniku.
Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Založit nebo najít subjekt, který zabezpečí rekvalifikace podle poptávky a potřeb místních i
nových podniků. Vzdělávací kapacita pružně reagující na situaci na trhu práce
Vytvořit pracovní skupinu pro vznik rekvalifikační firmy ze zástupců OHK, ÚP, kraje +
přizvat do této skupiny zástupce místních škol
Následně zpracovat projekt rekvalifikační firmy a zahájit její provoz
Duben 2013
Koordinátor MAS, OHK, ŠÚ – kraj, ÚP, podniky
Úřad práce, optimální projekt pro Phare, místní podniky
PRK – opatření 1.2.1: Všeobecná podpora malých a středních podniků s důrazem na rozvoj
exportních a inovačních aktivit
opatření 2.1.3: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na technologické
změny
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Aktivita 3. Personální unie
Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:

Funkční personální unie složená ze zástupců místních podniků, OHK Jihlava, odborů, škol, ÚP,
diskutující nad aktuálními problémy a hledající soulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu
práce
Iniciovat úvodní schůzku, projednání integrované strategie území, zejména otázky vnějších
investorů, rozvojových projektů apod.
Únor 2013, další schůzky podle potřeby
Koordinátor MAS zajistí pozvánky, program i prostory, dále se zvolí zodpovědné osoby ze
zástupců výše zmíněných institucí
Obce MAS – tato aktivita znamená minimální finanční nároky

D/ Partnerství představitelů obcí a podnikateli / veřejného a soukromého
sektoru
Toto opatření je možné nazvat tradičním, funguje již v celé řadě MAS a nepředstavuje
významné finanční nároky. Partnerství může přispět nejen k lepšímu se poznání dvou
základních pilířů fungování obcí (veřejné správy a podnikatelů-zaměstnavatelů), ale zejména
k hledání společných projektů, zjednodušení a zlepšení administrativního prostředí. Zajímavá
může být i společná diskuse o potřebě vnějších investorů, společná prezentace obcí, místních
výrobků apod.
Aktivita 1. Setkávání starostů s podnikateli
Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:

Založení tradice pravidelných tématických setkání, 2krát ročně
Starostové obcí MAS společně s OHK připraví návrh termínů a témat setkání. Prvním tématem
by mohlo být představení právě zpracovávané integrované strategie území Třešťsko
Průběžně
Koordinátor MAS vyzve starosty obcí MAS, další zúčastnění budou OHK Jihlava, RPIC
(Regionální poradenské a informační centrum pro podnikatele), RRAV
Obce MAS

Aktivita 2. Program návštěv místních firem
Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:

Realizovat program pravidelných návštěv zástupců obcí MAS v místních firmách alespoň 5krát
ročně
Správní rada MAS připraví návrh termínů a témat setkání.
Zahájení Leden 2013, průběžně
Koordinátor s radou MAS
Místní podnikatelé – takřka nulové náklady

Aktivita 3. Komunikace s místními podnikateli
Výstup:
Úkoly:

Hledat a používat další způsoby komunikace veřejného sektoru s malými a středními podniky
Radniční listy, místní zpravodaje, setkání, ankety, webové stránky, průzkumy
Obce MAS budou ve svých zpravodajích publikovat informace a ankety pro podnikatele
Obce si 1x ročně provedou průzkum zaměřený na problematiku podnikání
Publikace aktuálních informací pro malé a střední podniky na webové stránce MAS
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Prosinec 2013, průběžně
Starostové pověří a zadají toto autorům zpravodajů, případně provozovateli internetových
stránek
Obce MAS

E/ Informační a technická pomoc pro podnikatele a zájemce o podnikání
Opatření se týká dostupnosti informací o podnikatelském prostředí pro stávající podnikatele,
začínající podnikatele i zájemce o podnikání. Součástí opatření by měla být i problematika
konkrétní technické pomoci pro zvýšení kvality podnikání v MAS zajišťované odbornou
firmou.
Cílem opatření je kvalitní informační a poradenský servis pro všechny místní zájemce.
Aktivita 1. Zřízení Poradenského informačního centra (PIC)
Poradenské centrum by mohlo být založeno v Jihlavě (případně v Třešti – další možnost
využití Schumpeterova domu), s působností pro celý okres a tím i MAS. Je otázkou dalšího
vývoje, zda by vzniklo při okresní hospodářské komoře nebo spíše jako nový samostatný
subjekt. Cílovými zájemci o poradenské a informační služby mohou být osoby rozhodující se
o svém uplatnění na trhu práce, začínající podnikatelé, zavedení podnikatelé, úřady práce,
regionální orgány a instituce, jejichž sférou zájmu je sektor malých a středních podniků.
Předmětem činnosti by měl být poradenský a konzultační servis v oblastech podnikání a
financí, v účetnictví a marketingu a managementu.
Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Poradenské a informační centrum – zlepšení dostupnosti informací, zvýšení kvality podnikání
formou technické pomoci
Prověřit možnost zřízení centra při OHK Jihlava
Oslovit existující RPIC a nabídnout jim příležitost zřízení centra pro Jihlavsko
Leden 2013 – Prosinec 2013
Správní rada MAS ve spolupráci s pracovní skupinou (podnikatelskou)
PHARE – dotované služby RPIC
PRK – opatření 1.1.1: Zlepšování kvality podnikatelského prostředí
opatření 1.2.1: Všeobecná podpora malých a středních podniků s důrazem na rozvoj
exportních a inovačních aktivit

Aktivita 2. Společné projekty obcí a podnikatelů
Aktivita souvisí a navazuje na předchozí opatření – D/ partnerství obcí a podnikatelů a je
možné zde spojit více různých činností. Dohoda postupu a pravidel pro předkládání
společných projektů pro financování z fondů EU. Jedná se zejména o projekty z programu
Phare, ale i programu SAPARD. Další činností může být vytvoření přehledu všech
dostupných finančních zdrojů, opět projekt využitelný obcemi i podnikateli. Možné je
uvažovat i například o podpoře obcí podnikatelům, kteří by provozovali chybějící, ale
potřebné služby.
Finanční zdroje
Výstup:

Databáze veškerých dotačních titulů, dostupných finančních zdrojů a systém administrace
žádostí o dotaci s využitím potenciálu RRAV.
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RRAV vytvoří a povede ucelený, pravidelně aktualizovaný přehled dotačních titulů pro
podporu rozvojových projektů a programů včetně asistence při přípravě a vyjednávání žádostí.
Leden 2013, průběžně podle otevíraných a vyhlašovaných programů a titulů
Koordinátor MAS ve spolupráci s RRAV
Obce MAS, návratnost prostřednictvím komerčně využívané placené služby
PRK – opatření 3.2.2 Zavedení Informačního systému veřejné správy

Udržení základních i dalších služeb na menších obcích
Týká se zejména menších obcí MAS, současně se jedná i o zásah do čistě tržních vztahů. Na
jedné straně je zřejmé, že podnikatel, drobný řemeslník, obchodník se na obci z důvodu nízké
poptávky a nízké kupní síly nemůže sám uživit a měl by tedy svůj „podnik“ uzavřít, na druhé
straně je ze strany vedení místní radnice zájem o udržení těchto služeb.
Výstup:
Úkoly:

Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Faktická podpora ze strany obce vedoucí k udržení žádaných služeb
Vytváření podmínek pro lepší obsluhu MAS v oblasti občanské vybavenosti podporou
stávajících i zřizováním nových stálých prodejen a provozoven služeb
Jednotlivé obce si vytvoří na základě připomínek místních občanů svůj přehled minimálních
služeb, které by v obci měly být dostupné.
Obce zajistí prostory, sestavení nabídky vhodných prostor, které nabídnou místních
podnikatelům
Podporovat vznik nových provozoven služeb – zvýšit atraktivitu sídla výhodnými podmínkami
Přehled minimálních služeb – Únor 2008, dále průběžně
Samostatně jednotlivé obce MAS
Podle možností z obecních rozpočtů
PRK – opatření 1.3.6: Obnova a rozvoj venkovských sídel

F/ Podnikání v oblasti cestovního ruchu
Cestovní ruch představuje nejen prostředek k přilákání domácích i zahraničních návštěvníků,
podporu nových možností pro místní obyvatele ke kulturnímu a sportovnímu trávení volného
času. Ale přináší také nové pracovní příležitosti, obnovu historických center měst a další.
V případě, že se zamýšlíme nad dalším rozvojem obcí i v MAS musíme fenomén cestovního
ruchu brát v úvahu. Cestovní ruch se promítá do dvou priorit Integrované strategie MAS –
Podpora podnikání a Kvalita života. V této prioritě je důležitá vyšší kvalita, postupná
modernizace a údržba stávajících zařízení a služeb. Rozhodujícím faktorem je zde nejen
zvýšení kvality služeb, ale především jejich rozšíření. MAS má dostatečný a zatím zdaleka
nevyužívaný potenciál pro rozvoj dalších, novějších, netradičních forem cestovního ruchu –
kongresová turistika, agroturistika.
Do oblasti podnikání – provozování, rekonstrukce restaurací, penzionů a podobných aktivit
obec může zasáhnout minimálně. Přesto existují možné aktivity představitelů samosprávy, jak
směřovat cestovní ruch „patřičným“ směrem.
Aktivita 1. Podpora kvality služeb
Certifikace služeb
Podnikatelům, kteří splní stanovené standardy poskytovaných služeb udělovat certifikáty.
Tento certifikát je následně pro návštěvníka regionu orientačním znakem, symbolem, zárukou
kvality služeb a bude muset být podnikateli obhajován.
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Výstup:
Úkoly:

Termín:
Zajistí:
Financování:

Strategická část

Realizovaný projekt certifikace služeb cestovního ruchu
Provést průzkum mezi zainteresovanými subjekty (poskytovatelé služeb, ČOI…); případně
upravit zadání projektu.
Zorganizovat informační kampaň s cílem a) seznámit veřejnost s projektem a b) zapojit
veřejnost do projektu.
Uspořádat slavnostní vyhlášení výsledků certifikace za rok 2007.
Březen 2013, dále každoročně nejlépe k dubnu před letní sezónou
Koordinátor MAS ve spolupráci s RRAV (informačním centrem)
Obce MAS + zúčastnění podnikatelé CR

Výstavba podpůrné infrastruktury
Existuje celá řada staveb, které mohou výrazně přispět k rozvoji CR a současně by tyto stavby
měly být z řady důvodů iniciovány (i finančně podpořeny) obcemi. Jedná se například o větší
akce jako záchytné parkoviště, až po menší – například úschovnu kol.

Výstup:
Úkoly:

Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Realizovaný projekt (parkoviště, autokemp, úschovna kol, směrové tabule, …)
Obce zvolí pilotní akci, kterou zaštítí, dále se budou podílet na zpracování technické
dokumentace
Zajištění financování, realizace projektu, který pomůže podnikatelům, rozvoji CR a následně
přinese efekt celému regionu
Srpen 2013
Správní rada MAS iniciuje a vyhledá investora, dále dle specifika akce koordinátor (pracovní
skupina, informační centrum)
Investor (podnikatel) ve spolupráci s obcemi MAS, POV
PRK – opatření 1.4.4: Podpora budování základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu, zejm. MSP

Aktivita 2. Projekt agropenzionu
Předmětem aktivity je vybudování agropenzionu pro poskytování služeb v rámci rozvoje
agroturistiky s hlavní orientací na rodiny s dětmi a menší třídy škol. Nabízí se i propojení
s aktivitou 2. Využití zemědělských objektů z opatření B/ zemědělství.
Jedná se o typický projekt představující podporu a spolupráci obcí a podnikatelů v oblasti
CR, opatření 2.2 Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností na venkově.
Výstup:

Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Realizace projektu agropenzionu
Rekonstrukce zemědělské usedlosti, statku
Navazující program – jezdecká škola, krmení, ošetřování, seznámení se s zvířectvem, pomocné
práce, pěší a cyklo výlety do okolí, sportovní aktivity
Vybrat vhodnou lokalitu, objekt, najít podnikatele, kteří budou schopni projekt realizovat a
provozovat
Ze strany obcí MAS a RRAV pomoc podnikateli s přípravou projektové dokumentace
Zpracování projektu – Prosinec 2008, realizace 1. polovina roku 2010
Koordinátor MAS, RRAV, vytipovaní podnikatelé, resp. vlastníci vhodné nemovitosti
Projektová dokumentace – vybraný podnikatel, realizace – podnikatel
PRK – opatření 1.3.2: Podpora místních specifik výroby a služeb
opatření 1.4.3: Tvorba turistických produktů, programů a projektů
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Strategická část

Aktivita 3. Kongresová business turistika
Cílem je rozvíjet kongresovou turistiku v MAS, který má řadu předností a předpokladů.
Prostředí, krajina, dopravní dostupnost v rámci ČR, apod.
Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Pořádané kongresy, zvýšení návštěvnosti
Nabídka spolupráce firmám, agenturám, orgánům státní správy, výsledkem analýzy bude
brožura – „Pořádáme seminář v naší MAS (na Vysočině, …)“
Vyhodnotit zkušenosti organizátorů kongresů v kraji Vysočina i okolí
Zjistit podmínky využívání prostor, vhodných k pořádání seminářů v regionu.
Průběžný úkol
Koordinátor MAS + RRAV
Obce MAS + podnikatelé CR
PRK – opatření 1.3.4: Integrace ekologických a ekonomických rozvojových strategií, cílených
na podporu rozvoje venkovských oblastí

Možnosti financování:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů
•

Investiční příprava průmyslových ploch a dalších objektů pro podnikání, revitalizace a oživení
zastaralých nevyužívaných průmyslových areálů

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program na podporu rozvoje průmyslových zón 2007-2009
•
•
•

Příprava průmyslových zón
Regenerace průmyslových zón
Výstavba a rekonstrukce nájemních hal

•

Akreditace průmyslových zón

Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální rozvojový fond
Regionální rozvojový fond (RRF) je forma návratné finanční výpomoci Ministerstva pro místní rozvoj pro
spolufinancování investic měst a obcí do místní průmyslové infrastruktury (příprava pozemků pro průmyslovou
výstavbu, dopravní komunikace, inženýrské sítě) podporující následné investice soukromého průmyslového
sektoru. Tato iniciativa je podporována programem Phare Evropské unie. Důraz je kladen na to, aby podporu pro
přípravu průmyslových zón získala ta města, která vlastní vhodné pozemky a která budou schopna garantovat
dostatečnou připravenost pro realizaci investic do průmyslových lokalit.
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PRIORITA: LIDÉ, ŽIVOT NA OBCI

Opatření:
A/ Rozvoj bydlení v MAS
B/ Vzdělání a výchova, sociální oblast
C/ Kulturní, společenské a sportovní příležitosti
D/ Systém řízení projektu
E/ Cestovní ruch
F/ Další náměty pro rozvoj obcí

Priorita Lidé, život na obci se může stát podkladem pro projekty MAS. Přijměte tedy tuto tabulku
jako náměty nebo inspiraci na vhodné projekty. Přijatelnými a vhodnými typy projektů jsou –
stavební obnova (rekonstrukce, doplnění) obytné budovy, stavební obnova (rekonstrukce, doplnění)
budovy starší než 50 let, stavební obnova (rehabilitace, rekonstrukce, doplnění) kulturní památky,
modernizace bytu (zřízení příslušenství, kuchyně, zvětšení prostor), zřízení nového bytu z nebytových
prostor, nová výstavba školy, nová výstavba zdravotnického zařízení, nová výstavba sociálního
zařízení, nová výstavba kulturního zařízení, nová výstavba sportovního zařízení, stavební obnova
školy, stavební obnova zdravotnického zařízení, stavební obnova sociálního zařízení, stavební obnova
kulturního zařízení, stavební obnova sportovního zařízení, úprava plochy pro podnikání, stavební
stabilizace budovy pro podnikání, zřízení tržiště, úprava tržiště, nová výstavba
školícího/přednáškového zařízení, stavební obnova budovy a využití jako školícího/přednáškového
zařízení, vybavení školícího/přednáškového zařízení (místností), obnova nebo nová úprava návsi,
obnova nebo nové zřízení parku, rehabilitace krajiny, nákup a výsadba dřevin, obnova a čištění
rybníka, obnova a čištění řeky, potoka, obnova a čištění břehů a hrází, odstranění živelné skládky,
regenerace poškozené části krajiny, stavební obnova budovy a využití jako ICT centra, nová výstavba
ICT centra, vybavení ICT centra počítači (místností), vybavení ICT centra SW, akce občanských
iniciativ kulturně společenského charakteru
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Opatření A/ Rozvoj bydlení v MAS
K naplnění tohoto cíle budou projektovány aktivity zabývající se rozvojem bydlení,
modernizací bytů, rozvojem celkové infrastruktury spojené s bydlením a venkovem vůbec.
Jde především o obnovu a využití obytných a hospodářských budov, modernizaci bytů,
výstavbu sportovišť i ostatních zařízení pro využití volného času.
Bydlení je základní urbanistickou funkcí, bez jejíhož rozvoje není možné trvale udržet život
jednotlivých obcí. Rozvoj bydlení zajišťuje stabilizaci obyvatel obce, příliv nových občanů
(zejména v obcích, které se nacházejí v blízkosti větších měst – vhodná příležitost právě pro
MAS), zlepšení demografického potenciálu a v neposlední řadě i větší daňovou výtěžnost a
navýšení obecního rozpočtu.
Aktivita 1. Podporovat, připravovat infrastrukturu pro výstavbu rodinných domků
Vytvoření a příprava dostatku vhodných ploch pro bytovou výstavbu, aktualizace územně
plánovací dokumentace obcí MAS.
Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Připravené plochy vhodné pro individuální výstavbu, změny ÚPD
Prověřit ÚPD v MAS se zaměřením na plochy pro bydlení, nalezení možných rozporů, tyto
řešit
Červen 2013
Starostové obcí MAS, ve spolupráci s orgány územního plánování
Obce s využitím dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj ČR
PRK – opatření 2.2.1: Podpora bytové výstavby a regenerace bytového

a nebytového fondu
Aktivita 2. Projekt nabídky výstavby obytných domů a bytů v MAS
Hlavním cílem je inventarizace všech pozemků vhodných a v územních plánech vymezených
pro individuální výstavbu domů pro bydlení v obcích MAS s podrobným popisem a grafickou
dokumentací jejich geografické polohy, připojení na sítě, vlastnických vztahů, parametrů
klimatu a životního prostředí, a také návaznosti na infrastrukturu dopravy, služeb a příležitostí
pracovních a využití volného času. Tyto jednotné podklady budou k dispozici všem zájemcům
o individuální výstavbu v MAS, budou pravidelně aktualizovány a distribuovány.
Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Brožura – aktuální, široce distribuována (realitní kanceláře, internet, místní tisk), obsahující
výše zmíněné informace o příležitostech pro bydlení
Inventarizace, sumarizace údajů. Vydání brožury a následně její zveřejnění
Únor 2013
Koordinátor MAS ve spolupráci s odbornou pracovní skupinou
Obce MAS
PRK – opatření 2.2.1: Podpora bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu
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Aktivita 3. Spolupráce právnických osob a obcí při bytové výstavbě
Tato aktivita bude aktuální pokud se objeví nová reálná možnost státní podpory výstavby
nájemních bytů ve vlastnictví obcí nebo právnických osob. Jedná se o projekt výstavby bytů
s využitím financování z příslušných dotačních titulů. Realizace projektu bude mít část
obecní, která bude směřovat k levnému bydlení sociálně slabších občanů a část, která bude
realizována právnickou nebo fyzickou osobou za komerčním účelem.
Výstup:

Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Maximálně využívat stávajících dotačních titulů, zejména MMR ČR, podpory ze státního
programu podpory bydlení.
Spolupráce s místními stavebními firmami při výstavbě bytů, zejména v oblasti financování –
společná výstavba bytů
Konzultace se stavebními firmami – pokud tyto zamýšlejí stavět v obcích MAS byty, mohou
obce pomoci a zažádat o státní dotace
Průběžně
Správní rada iniciuje jednání se stavebními firmami, případně realitními kancelářemi
Nevyžaduje zvláštní nároky na finanční prostředky
PRK – opatření 2.2.1: Podpora bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu
opatření 2.3.2: Udržovat a zlepšovat podmínky v oblasti služeb sociální péče,
rozvíjet mechanizmy boje proti společenské marginalizaci ohrožených skupin
obyvatelstva

Aktivit 4. Burza bydlení
Jedná se o vytvoření regionální burzy bydlení (resp. připojení ke vznikající). Tento bod
přesahuje hranice MAS (bude pravděpodobně připravován i dalšími MAS z kraje Vysočina),
přesto je možné jej iniciovat.
Propojení existujících médií z této oblasti do jedné platformy v rámci webové stránky (MAS,
jednotlivých obcí, RRAV) otevřené obcím, realitním kancelářím, podnikatelům ve stavebnictví
apod.
Úkoly:
Dohodnout mezi obcemi a realitními kancelářemi v okrese, regionu pravidla a způsob
provozování internetové burzy bydlení
Spustit zkušební provoz i-burzy bydlení
Termín: Zahájení (připojení) – prosinec 2013, dále průběžně
Zajistí:
Koordinátor MAS
Financování:
Obce MAS, POV

Výstup:

Projekty obcí v rámci opatření
Obec

Popis

Stonařov

Výstavba 25 stavebních parcel v lokalitách
Pastviny a při ZŠ
Vytvoření nových ploch pro bydlení (rod.
domy a byt.domy)
Stavební parcely pro RD
Příprava parcel pro výstavbu rodinných domků
Příprava parcel pro výstavbu rodinných domků
Výstavba bytových domů
Rekonstrukce stávajících bytových domů
Výstavba nových bytových jednotek

Třešť
Batelov
Batelov
Batelov
Batelov
Batelov
Třešť

Započata
projektová
příprava (Ano/Ne)
Ano

Předpokládaný termín
realizace
(rok)
2010-2013

Odhadované
náklady
(mil. Kč)
27,5

Ano

2010-2013

8

Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne

2008
2009
2010
2010
2010
Průběžně

3
1,5
80
5
10
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B/ Vzdělání a výchova, sociální oblast
Síť mateřských, základních škol i středních škol v MAS Třešťsko je relativně dostačující a
udržení stávajícího rozsahu je jednou z nezbytných částí kvality života na obcích. Význam
existence školy je zřejmý i pro představitele jednotlivých obcí MAS. Odůvodněním opatření
může být reagování na permanentní snižování počtu žáků ve školách nebo stále obtížnější
možnost i schopnost menších venkovských škol konkurovat větším školám v nabídce aktivit
pro své žáky.
Sociální oblast – zdravotní péče, péče o starší spoluobčany je v regionu rovněž pokryta na
relativně odpovídající úrovni. Přesto nabízíme i toto opatření a následující aktivity.
Aktivita 1. Základní školství
Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:

Studie /záměr/ na zatraktivnění studijních programů a dalších školních aktivit v místních
školách, efektivnější využití stávajících kapacit
Schůzka starostů obcí a ředitelů škol, seznámení se ze situací, vznik pracovní skupiny
Pracovní skupina připraví studii, navrhne nové vhodné školní aktivity
Leden 2013
Pracovní skupina složená ze starostů obcí a zástupců škol
Obce MAS, ŠÚ – kraj

2. Kvalita vzdělání a následně pracovní síly
V tomto bodě se jedná o spolupráci mezi školami, zaměstnavateli i veřejnou správou při
přípravě struktury studijních i učebních oborů i programů pro další vzdělávání.
Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Připravené vzdělávací programy, rekvalifikační kurzy, systém celoživotního vzdělávání
s různým zaměřením (specifická pozornost věnována na PC, informační technologie, jazykové
kurzy apod.) pro více sociálních skupin.
Schůzka starostů obcí a ředitelů škol, seznámení se ze situací, pracovní skupina vytipuje
vhodné stávající, resp. připraví nové vzdělávací programy.
Možnost využití kapacit místních škol – otevření tříd pro večerní výuku
Leden 2013, dále průběžně
Koordinátor MAS ve spolupráci s výše zmíněnou odbornou pracovní skupinou, možnost
zapojení i soukromých vzdělávacích agentur
Obce, zájemci o kurzy, ŠÚ – kraj
PRK – opatření 2.1.2: Rozvoj systému regionálního vzdělávání, podpora implementace
vhodných vzdělávacích programů odborných škol a jejich koordinace s potřebami trhu práce

opatření 2.1.3: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na
technologické změny
Aktivita 3. Péče o starší spoluobčany
V rámci SWOT analýzy MAS Třešťsko je uváděna jako slabá stránka neexistence zařízení
sociální péče, následně k tomu jako příležitost zřízení potřebných zařízení sociální péče. Ve
Stonařově funguje DPS, je možné předpokládat její rozšíření, obec Třešť jako jednu
z alternativ zvažuje vybudování zařízení typu Hospic. V případě dalších potřeb by bylo
možné o podobných aktivitách, byť menšího rozsahu, uvažovat i u ostatních obcí regionu.
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Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Strategická část

Studie potřeby zařízení sociální péče v MAS Třešťsko
Zpracovaní potřebné projektové dokumentace pro rozšíření DPS ve Stonařově,
Zpracovaní potřebné projektové dokumentace pro rozšíření DPS v Třešti
Zadání a následně přijetí předmětné studie
Květen 2013
Starostové dotčených obcí
Dotčené obce, Okresní úřad – referát zdravotních a sociálních věcí, otázkou možnost využití
dotačních titulů MPSV ČR, MMR
PRK – opatření 2.3.1: Udržovat a zlepšovat podmínky v oblasti zdravotní péče
opatření 2.3.2: Udržovat a zlepšovat podmínky v oblasti služeb sociální péče, rozvíjet
mechanizmy boje proti společenské marginalizaci ohrožených skupin obyvatelstva

Projekty obcí v rámci opatření
Obec

Popis

Stonařov

Dostavba DPS o 4 byty

Započata projektová Předpokládaný termín
příprava (Ano/Ne)
realizace
(rok)
Ano – studie (nutno
2010-2013
přepracovat)

Odhadované
náklady
(mil. Kč)
5

C/ Kulturní, společenské a sportovní příležitosti
1. Rozšíření nabídky zájmových aktivit, sportovní a kulturní aktivity
Předmětem opatření je podpora činnosti místních zájmových spolků na obcích, společná
koordinace aktivit i například příprava vhodných projektů.
K dalšímu růstu atraktivity území Třešťsko mohou výrazně přispět kulturní, společenské a
sportovní akce, které svým programem, vhodným termínem i místem uspořádání přilákají
návštěvníky. Zaujmou je služby, prostředí nebo jiné přednosti a stanou se pak pravidelnými
hosty. Tyto akce jsou rovněž příležitostí zábavy pro místní obyvatele i zdrojem příjmů
místních podnikatelů ve službách. Předmětem je, na bázi aktivit obcí, místních spolků a
vesnických institucí, iniciovat pořádání takových akcí, vhodně je časově a věcně koordinovat,
dát jim regionální charakter a přispět k jejich propagaci.
Významným předpokladem pro konání jakýchkoli kulturních, společenských nebo
sportovních akcí jsou vhodné prostory – kulturní dům, sportovní areál apod.
Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Pořádané akce kulturního, společenského a sportovního charakteru, které budou podpořeny a
prezentovány jako akce MAS Třešťsko
Zmapovat přehled všech pořádaných akcí
Projednat možnost vlastní podpory stávajících i nových akcí, a dále jejich koordinování,
jednotného zaštítění
Průběžně
Koordinátor MAS ve spolupráci s obcemi, spolky, sportovními kluby a dalšími
zainteresovanými subjekty
Obce MAS, POV, PHARE CBC
PRK – opatření 2.1.4: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a obnovu
zařízení pro volný čas a formování občanské společnosti
opatření 2.4.1 Podpora rozvoje kultury a kulturního dědictví, ochrana a obnova
památek
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Strategická část

2. Zařízení pro volný čas, objekty v majetku obcí – rekonstrukce, modernizace
Zde je možné zahrnout veškeré chystané a plánované projekty obcí, které se týkají výstavby,
rekonstrukce, obnovy, oprav obecních úřadů, kulturních domů, škol, sportovních areálů,
kulturních památek, knihoven a dalších obdobných zařízení.
3. Obnova prostor pro volnočasové aktivity
Jedná se o rekonstrukci „plácků“, zpřístupnění sportovišť a hřišť v areálech škol, jejich
provozování a vytváření podmínek pro využití volného času mládeže
Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Otevřené a udržované areály / hřiště, návštěvní hodiny
Zpracovat pravidla provozu školních hřišť v době mimo školního vyučování
Postupně zapojovat školy i sportovní kluby do programu otevírání hřišť pro veřejnost
Březen 2013, dále průběžně
Koordinátor MAS ve spolupráci s obcemi, zástupci škol, zástupci sportovních klubů
Obce MAS, POV
PRK – opatření 2.1.4: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a obnovu
zařízení pro volný čas a formování občanské společnosti

Projekty obcí v rámci opatření
Obec

Jezdovice
Stonařov
Třešť
Batelov
Třešť
Třešť
Stonařov
Stonařov
Třešť
Batelov
Kostelec
Švábov

Popis

Oprava sálu v KD
Rekonstrukce hygienického zařízení ve
víceúč.budově
Rekonstrukce plochých střech ZŠ
Výměna střešní krytiny na budově ZŠ
Rekonstrukce bývalého DDM (vlastnictví AV ČR)
Rekonstrukce kabin TJ a hřiště na míčové hry
Tělocvična – dostavba areálu ZŠ
Výstavba dětského koutu a sportovišť na
Gregoráku
Rekonstrukce bývalého pivovaru
Rekonstrukce KD
Rekonstrukce hřbitovní zdi a márnice
Modernizace obecního domu

Započata projektová
příprava (Ano/Ne)
Ne
Ano

Předpokládaný termín
realizace
(rok)
2008
2008-2013

Odhadované
náklady
(mil. Kč)
0,4
5

Ano
Ne
Ne
Ano
Ano – studie
Ne

2008-2013
2009
2013
2009-2013
2009-2013
2008 – 2013

10
3
24
1,6
23
2,5

Ano
Ne
Ano
Ano

2013
2013
2012-2013
2013

15
6
0,5
0,8

D/ Systém řízení projektu
Aby mohly být efektivně realizovány všechny kroky vedoucí k rozvoji území, je nutné, aby
organizace všech těchto kroků byla od počátku vedena řídícím týmem. Tuto roli zatím plní
v Správní rada MAS Třešťsko. Dalšími předpoklady jsou i pozice koordinátora a odborných
pracovních skupin. Předmětem opatření je tedy formulace jasného popisu práce a rozsahu
povinností rady MAS, koordinátora i pracovních skupin. Rada MAS by měla být schopna
komunikovat s významnými rozhodujícími subjekty, vykonávat činnost podporující realizaci
navržených rozvojových priorit a opatření, koordinovat návaznost jednotlivých aktivit i
zajišťovat všeobecnou informovanost. Správní rada MAS bude podporována ve své činnosti
odbornými pracovními skupinami a její „pravou rukou“ se stane koordinátor.
Aktivita 1. Kancelář MAS - koordinátor
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Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:

Strategická část

Fungující struktura řízení s rozsahem povinností a popisem práce rady MAS, odborných
pracovních skupin a koordinátora, jejich formální jmenování (např. „dekrety“)
Zajištění formálních postupů pro styk s dalšími rozvojovými subjekty a veřejností
Úvodní vyškolení koordinátora
Monitoring a hodnocení realizace Integrované strategie území Třešťsko
Prosinec 2013
kancelář MAS
Obce MAS, POV (poradenství)

Hlavní aktivity koordinátora:
• svolávat radu MAS,
• svolávat valnou hromadu MAS,
• vytvářet program pro tyto jednání,
• pracovat se strategickým plánem:
 každý rok vytvářet a aktualizovat plán akcí MAS a obcí v návaznosti na dotační
programy (spolupráce s RRAV) a v návaznosti na již zrealizované akce – aktualizace,
 dohlížet na realizaci jednotlivých akcí,
 vytvářet / zpracovávat žádosti pro dotační programy (spolupráce s RRAV)
 napomáhat obcím při realizaci jejich akcí – hledat finanční zdroje (spolupráce
s RRAV),
• komunikovat a spolupracovat s RRAV, OkÚ, KÚ a jinými dotčenými subjekty.

Aktivita 2. Odborné pracovní skupiny
Je vhodné, aby realizace Integrované strategie území Třešťsko a příprava konkrétních
projektů byla garantována pracovními skupinami, vytvořenými z odborníků pro jednotlivé
oblasti. Pracovní skupiny budou zejména poradním nástrojem pro radu a koordinátora. Jejich
členy by měli být například zástupci podnikatelů, místních škol a různých spolků.
Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Odborné pracovní skupiny, schopné rozpracovávat jednotlivé rozvojové projekty MAS
Třešťsko
Rozhodnutí, které skupin (jaké zaměření) budou vytvořeny
Vytvoření předběžných návrhů na obsazení vedoucích skupin a dalšího personální obsazení
Zahájení činnosti pracovních skupin a příprava jejich pracovních plánů
Prosinec 2013
kancelář MAS
Práce odborných skupin představuje minimální požadavky na financování
PRV
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Strategická část

E/ Cestovní ruch
Aktivita 1. Koordinace a podpora rozvoje cestovního ruchu
Marketingová strategie

Vzhledem z šíři tématu cestovního ruchu, řady realizovaných aktivit, doporučujeme jako
první vypracovat pro MAS „Marketingovou strategii cestovního ruchu“, která by měla
sjednotit všechny zainteresované subjekty i vyvíjené aktivity
Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Zaplatí:
Vychází z:

Marketingová strategie, v maximální míře zahrnující a zohledňující všechny již realizované
aktivity podpory cestovního ruchu v ČR
Při zapojení všech zainteresovaných subjektů vypracovat komplexní zadání marketingové
strategie, respektující již zpracované materiály.
Zadat zpracování marketingové studie
Říjen 2013
Koordinátor MAS za asistence RRA Vysočina (+ případní další partneři, pokud budou
fungovat – informační centrum, odborná pracovní skupina pro cestovní ruch)
Obce MAS, POV, ČCCR
PRK – opatření 1.4.1: Budování turistické organizační struktury
opatření 1.4.3: Tvorba turistických produktů, programů a projektů

Aktivita 2. Prezentace a propagace území
Tématické expozice
Výstup:
Úkoly:

Termín:
Zajistí:
Zaplatí:
Vychází z:

Připravené výstavní expozice tématicky spjaté s regionem, součástí jsou 3 muzea (Stonařov,
Dolní Cerekev, Třešť)
Zmapovat depozitáře použitelné pro expozice
Zpracovat návrh tematických expozic
Ve spolupráci s krajskými a státními orgány vyhodnotit návrhy a dohodnout způsob realizace
vybraných projektů.
Prosinec 2012
Koordinátor MAS, (informační centrum), muzeum
Obce MAS, kraj
PRK – opatření 1.4.1: Budování turistické organizační struktury
opatření 1.4.3: Tvorba turistických produktů, programů a projektů

Kulturní kalendář
Výstup:
Úkoly:

Termín:
Zajistí:
Zaplatí:
Vychází z:

Komplexní kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí celo- a půlroční ve dvou
verzích: exkluzivnější regionální diář a jednodušší brožurka
Vytvořit databázi pravidelných akcí a jejich nositelů v MAS.
Zpracovat grafickou podobu celoroční, veřejně distribuované verze
Vydat kalendář a distribuovat jej na všechna kontaktní místa pro turisty MAS a
do informačních center velkých měst.
Prosinec 2013, databáze obnovována průběžně
Koordinátor MAS, (informační centrum)
Obce MAS, sponzoři, POV, případně výnos z prodeje
PRK – opatření 1.4.3: Tvorba turistických produktů, programů a projektů

opatření 2.4.1 Podpora rozvoje kultury a kulturního dědictví, ochrana
a obnova památek
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Společná propagace
Výstup:
Úkoly:

Termín:
Zajistí:
Zaplatí:
Vychází z:

Společné materiály v jednotném formátu (na způsob nabídkových listů), využití dalších médií
(CD, video, internet)
Logo MAS
Dohodnout se na jednotném grafickém formátu tištěných materiálů (výběrem z existujících
nebo zadáním nového).
Vyhodnotit možnosti propagace MAS na dalších médiích (CD, video).
Navrhnout pravidla společné prezentace MAS na veletrzích cestovního ruchu, včetně
mechanismu hodnocení výstupů prezentace.
Leden 2013
Koordinátor MAS, (informační centrum)
Obce MAS + podnikatelé CR, POV
PRV –opatření III.1.3.2: Tvorba turistických produktů, programů a projektů
opatření III.2.2: Podpora rozvoje kultury a kulturního dědictví, ochrana a obnova
památek

Aktivita 3. Turistické informační centrum
Vznik turistického informačního centra na území MAS, byl uskutečněn v rámci
rekonstruovaného Schumpeterova domu v Třešti.
Informační centrum plní koordinační roli a zastřešuje veškeré rozvojové aktivity v oblasti
cestovního ruchu (mj. i ty navrhované v rámci tohoto opatření). Podílí se na vytváření
programové nabídky regionu pro návštěvníky.
Cílem turistického informačního centra je poskytovat informace o území Třeštska, ale i o
turisticky atraktivních oblastech celé republiky. Informační centrum dále mapuje veškerou
nabídku letní a zimní rekreace, poskytuje propagační materiály subjektů cestovního ruchu,
kulturních, společenských a sportovních akcí, podílí se na tvorbě propagačních materiálů,
zajišťuje prodej map, pohlednic, videokazet, upomínkových předmětů, výrobků místní
řemeslné výroby, směnárenskou činnost.
Aktivita 4. Systém turistických tras na území Třešťsko
Předmětem opatření je revize stávajících pěších, cykloturistických (ale i koňských nebo
běžeckých) značených tras. Na to navazuje návrh doplnění sítě s ohledem na dostatečné
pokrytí území a návaznost na okolní regiony a území regionu Vysočiny. Za iniciativy Kraje
Vysočina byla vybudována značená síť hippostezek, jejíž část prochází i naším územím.
Splňuje dostatečně potřeby regionu. Cílem je dobudovat hippostanice jako zázemí pro jezdce
projíždějící územím.
Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Dokument mapující současné značené trasy s logickým návrhem na jejich rozšíření. Dokument
bude dále obsahovat návrh způsobu značení, propočet nákladů na realizaci značení a
specifikaci nutného rozsahu oprav komunikací.
Zpracování projektové dokumentace
Vlastní realizace investiční akce
Duben 2013
Koordinátor MAS ve spolupráci s Klubem českých turistů a Centrem dopravního výzkumu
Obce MAS Třešťsko, POV – dotační titul 7, ČCCR (Česká centrála cestovního ruchu)
PRK – opatření 1.4.4 Podpora budování základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu, zejm. MSP

38

Integrovaná strategie území Třešťsko

Strategická část

F/ Další náměty pro rozvoj obcí
Aktivita 1. Příprava komplexních pozemkových úprav
KPÚ představují reálnou šanci pro zlepšení podmínek a zvýšení atraktivity života na venkově,
dále vytvářejí podmínky pro racionální hospodaření na půdním fondu, jeho zúrodnění a
ochranu, zvýšení estetické hodnoty i ekologické stability krajiny. Výhodou KPÚ je vyjasnění
vlastnických poměrů na katastru, identifikace hranic v terénu, zajištění přístupnosti pozemků.
Vlastníci pozemků mohou žádat o vyčlenění z velkých uživatelských celků z důvodu
identifikace pozemků. Tuto identifikaci a následné vyměření pozemků včetně geometrických
plánů zabezpečují pozemkové úřady.
Výstup:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Postupná realizace projektů pozemkových úprav podle schválených návrhů v katastrech obcí
MAS
Iniciovat přípravu návrhů pozemkových úprav a následně postupná realizace
Průběžně
Okresní pozemkový úřad Jihlava, iniciují obce MAS
Pozemkové úřady
PRK – opatření 3.4.1 Příprava územně-plánovací dokumentace a dokumentů regionálního
rozvoje

Aktivita 2. Semináře starostů
Tyto semináře i výjezdní poznávací „zájezdy“ nejsou žádnou novinkou mezi starosty, bývají
pravidelně pořádány a mohou přinášet nové zajímavé informace, náměty a postřehy.
Výstupy:
Úkoly:

Termín:
Zajistí:
Financování:

Odborný, pracovní seminář přispívající k šíření informací, nových poznatků a vzdělání jak
v praktických, tak teoretických problémových oblastech
Starostové obcí zvolí téma semináře, případně místo návštěvy. Koordinátor zajistí program,
ubytování, dopravu atd. ve spolupráci s odbornou agenturou. Na tento seminář je vhodné
přizvat i další odborníky – z okresního, resp. krajského úřadu, další konzultanty zajímající se o
problematiku rozvoje obcí, obnovu krajiny, ekology, sociology, a další.
Průběžně hledat vhodné termíny
Koordinátor MAS ve spolupráci s agenturou zajišťující kurzy
POV, obce, případně sami starostové

Aktivita 3. Vzhled obcí, architektonický řád
Vzhled ulic ve většině obcí (určitě nejen na území Třešťska) povětšině již neodpovídá
dnešním společenským ani výtvarným potřebám. I když největších změn na obcích doznaly
především stavby, většina nedostatků tkví v neupravenosti společně užívaných prostorů. Další
chybou může být neuvážené a necitlivé umisťování rodinných domů podle katalogových
projektů do současné zástavby.
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Projekt ozelenění obcí
Může se stát pro MAS dalším zajímavým, poměrně snadno zpracovatelným Jednotlivými
kroky budou – podpora zeleně v sídelních útvarech, jejich zakomponování v územních
plánech, využívání zeleně jako protihluové bariéry, uvážená volba druhů dřevin dle lokality,
jen z genofondu místních populací, odborná údržba.
Aktivity
 Dále využívat podpory z POV pro oblast odborného poradenství v oblasti rozvoje
venkova
 Dodržovat regulativy i ve směrné části ÚPD
 Aktivně vystupovat při roli účastníka územního řízení (dohled nad místními prostorovými
a architektonickými podmínkami zástavby)
 Využívat nebo zavést funkci „ obecního architekta“
Aktivita 4. Internet
Souvisí s aktuálně zpracovávanými stránkami regionu. Spolupracovat na tvorbě a rozšiřování
webových stránek obcí, resp. regionu. Již v této strategii rozvoje je celá řada opatření a
aktivit, které předpokládají pružné využívání internetových stránek MAS Třešťsko.
Výstupy:
Úkoly:
Termín:
Zajistí:
Financování:
Vychází z:

Nové webové stránky, systém předávání informací, propojení odkazů na další stránky obcí
Dohodnout systém předávání informací v rámci regionu, pověřené osoby
Dohodnout základní asistenci jednotlivých obcí při tvorbě webových stránek
Zapracovat do stránky MAS odkazy na jednotlivé obce
Průběžně rozšiřované a obnovované stránky
Koordinátor MAS za aktivní spolupráce všech starostů obcí a ve spolupráci s provozovatelem
stránky
Obce MAS, případně sponzoři
PRK – opatření 3.2.2: Zavedení Informačního systému veřejné správy

Projekty obcí v rámci opatření
Obec

Popis

Hodice

Výstavba a obnova veřejných chodníků

Třešť

Pozemkové úpravy na katastru

Započata
Předpokládaný termín
projektová
realizace
příprava (Ano/Ne)
(rok)
Ano-projektový
2009-2011
záměr
Ne
Průběžně

Odhadované
náklady
(mil. Kč)
0,9
2

Možnosti financování:
MMR - Program obnovy venkova- dotační titul 6
Projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice
Na tento účel lze poskytnout dotaci ve výši: maximálně 70% nákladů projektu v běžném roce.
•

Dotaci lze poskytnout pouze na projekty zaměřené na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje
venkova a obnovy vesnice přesahující možnosti i potřeby obce, zpravidla regionálního, ale i
celostátního významu (např. školy obnovy venkova, pečovatelé - poradci pro více obcí zapojených do
POV atp.).
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Programy podpory bydlení MMR:
•
•
•
•
•

•

Dlouhodobý program podpory oprav bytových domů postavených panelovou technologií
Program na podporu regenerace panelových sídlišť
Program poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu
Program podpory oprav bytového fondu
Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury
Program podpory výstavby domů s pečovatelskou službou

Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů
• Podpora investic pro rozvoj cestovního ruchu
Ministerstvo kultury
•
•
•
•

•

Havarijní střešní program – zabezpečení naléhavé opravy architektonické památky
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Program záchrany architektonického dědictví – Obnova a zachování kulturních památek
Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
Program restaurování movitých kulturních památek

Ministerstvo kultury
Program veřejné informační centra knihoven
•

•

vytváření informační infrastruktury veřejných knihoven
tvorba a zpřístupnění dat v síti

Státní fond rozvoje bydlení
• Dlouhodobý program podpory oprav bytových domů postavených panelovou technologií
• Program na podporu regenerace panelových sídlišť
• Program poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu
• Program podpory oprav bytového fondu
• Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury
• Program podpory výstavby domů s pečovatelskou službou
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Grantové programy ČCCR
Program č. 1 REGIONÁLNÍ TURISTICKÝ PRODUKT
ČCCR bude přispívat na turistické produkty regionálního a nadregionálního významu. Získat příspěvek bude
možné na záměr, tvorbu a zpracování turistického produktu, který se váže zejména na následující typy
cestovního ruchu :
• kulturní a poznávací turistika,
• městská turistika,
• turistika rodin s dětmi, mládeže a seniorů,
• agroturistika,
• cykloturistika.
V rámci programu č. 1 mohou být financovány :
tiskoviny a internetové aplikace prezentující a propagující turistický produkt;
drobná turistická infrastruktura, která je součástí nového turistického produktu.
Program č. 2 PREZENTACE REGIONU
V rámci tohoto programu bude podporována tvorba materiálů a aktivit prezentujících turistické regiony jako
celek a vyzdvihující jednotící specifiku turismu regionů.
V rámci programu č. 2 mohou být financovány :
• tiskové materiály, katalogy pro cestovní kanceláře nebo materiály, jež mají charakter průvodce po
daném regionu;
• prezentace formou internetu;
prezentace regionu podle vlastního scénáře na veletrzích a výstavách a na workshopech pořádaných ČCCR
v zahraničí, popř. i na akcích podle vlastního výběru.

Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy
Neinvestiční dotace:
• Program - Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení
Investiční dotace:
Dotační tituly
• Výstavba a obnova zařízení a hřišť pro rekreační sport
• Výstavba a obnova závodních drah, hřišť, stadionů a přírodních areálů
• Výstavba a obnova tělocvičen a sportovních hal
• Výstavba a obnova plaveckých zařízení a bazénů
• Výstavba a obnova zimních stadionů
• Výstavba a obnova ubytovacích a stravovacích zařízení
• Výstavba a obnova specielních sportovních objektů a zařízení
• Výstavba a obnova a úpravy sport.zařízení pro zdravot.postižené
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Projektové záměry v rámci priority lidé, život na obci

Obec

Název
projeku

Městys
Dolní
Cerekev

Revitalizace
vodního mlýnu

Švábov

Modernizace
obecního domu
2

Stručný popis projektu

Předpokládaná
cena

Předpokládaný
termín
realizace

Rekonstrukce objektu mlýnu s vodní turbínou a penzionem

25 mil.Kč

2010-2013

Rekonstrukce stavební 1. patra - podlahy, stěny

0,8 mil.Kč

2010-2013

Cejle

Dětské hřiště
vybudování nového bezpečného dětského hřiště

0,1 mil.Kč

2010-2013

Cejle

účelová
komunikace

oprava účelové komunikace a výstavba chodníků 13RD

1,0 mil.Kč

2010-2013

Cejle

sakrální stavba

oprava kapličky

0,1 mil.Kč

2010-2013

Cejle

účelová
komunikace

oprava účelové komunikace p. č. 1406/30

0,3 mil.Kč

2010-2013

Cejle

účelová
komunikace

oprava účelové komunikace p. č. 1406

0,2 mil.Kč

2010-2013

Cejle

účelová
komunikace

oprava účelové komunikace p. č. 2301

0,2 mil.Kč

2010-2013

Přístavba
tělocvičny

Přístavba ke stávající budově ZŠ vč. šaten, skladů a
soc.zařízení

35 mil.Kč

2010-2013

25 mil.Kč

2010-2013

Přístavba zahrnuje vybudování dvorního traktu, ve kterém
bude umístěno zázemí (hyg.služby, jídelna, pedikura,
kancelář pečovatelky, sklad apod.) a v horním patře pak 34 bytové jednotky

12 mil.Kč

2010-2013

Protipovodňové
úpravy a
revitalizační
Stonařov
opatření na
Bývalá vodní plocha bude upravena zčásti na záchytný
rybníku Horní
poldr a zčásti na krajinářský park s naučně odpočinkovými
Jarošův
místy (tůně, hatě, naučná stezka), čímž dojde k propojení
středu městyse se sportovním areálem

1,5 mil.Kč

2010-2013

Výměna oken v
Stonařov
ZŠ - II.etapa

Dokončení výměny oken na budově ZŠ

0,8 mil.Kč

2010-2013

Jedná se o vybudování chodníků v rámci V.až VII.etapy
výstavby IS v lokalitě Pastviny v objemu V.-0,7 mil.Kč, VI.0,7 mil.Kč a VII.-0,5 mil.Kč

1,9 mil.Kč

2010-2013

Jedná se o chodník ve frekventované ulici při komunikaci
II/402 (směr Jestřebí) včetně nové lávky přes Jihlávku, akce
je vynucena připravovanou rekonstrukcí II/402 (SÚS, Kraj
Vysočina)

2,5 mil.Kč

2010-2013

Stonařov

Komplexní
Úpravy zahrnují přesun autob.nádraží, vymístění dopravy
Stonařov úpravy
veř.prostranství ze středu městyse a vybudování klidové pěší zóny vč. nové
zeleně

Stonařov Přístavba DPS

Stonařov

Výstavba
chodníků v
lokalitě
Pastviny

Výstavba
chodníku při
Stonařov
komunikaci
II/402
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Opravy
Stonařov místních
komunikací
Výstavba IS na
Stonařov Pastvinách VIII.
Zastavovací
Stonařov studie lokality
"Nad hřištěm"

Rekonstrukce
Stonařov sociálního
zařízení VÚB

Jedná se o dílčí úseky MK v délce cca 2 km, jejichž oprava
byla odkládána do vybudování splaškové kanalizace

5,0 mil.Kč

2010-2013

Vybudování TI (voda, plyn, kanalizace, nn, komunikace)

6,5 mil.Kč

2010-2013

Vypracování zastavovací studie vč. rozparcelování
pozemků na stavební parcely, vyřešení technické
infrastruktury (předpoklad 30 - 40 RD)

0,4 mil.Kč

2010-2013

Rekonstrukce nevyhovujících sociálů v KD včetně
bezbariérového přístupu

0,5 mil.Kč

2010-2013

0,4 mil.Kč

2010-2013

0,3 mil.Kč

2010-2013

2 mil.Kč

2010-2013

4,2 mil.Kč

2010-2013

2 mil.Kč

2010-2013

Stavební úpravy
Stonařov hasičské
Příprava zbrojnice na novou techniku, snížení podlah, nová
zbrojnice
vrata
Výměna oken a
dveří v
Stonařov bytových
domech č.p.340 Výměna nevyhovujících a netěsnících dřevěných oken v 9
a 341
bytech
Stonařov

Rekonstrukce
hřbitovní zdi

Stonařov Přístavba MŠ

Rekonstrukce stávající kamenné zdi včetně nové opěrné
zdi, odizolování
Rozšíření kapacity MŠ o 1 oddělení formou dřevěné
přístavby na zahradě

Rekonstrukce
Stonařov křížové cesty na
Rekonstrukce 14 zastavení včetně vrcholové kaple, obnova
Kalvárii
bývalé památky, kterou městys převzal do vlastnictví
Suchá Obec
Beranovec Suchá
vodní zdroj
vybudování vrtu pro vodovod v Beranovci
Beranovec Obec
oprava požární
Suchá
nádrže
odbahnění, rekonstrukce hráze, oplocení nádrže
Obec
Suchá

Obec
Suchá

Beranovec posílení zdroje
vody

Strategická část

0.35 mil.Kč

1 mil.Kč

2010-2013

propojení stávajícího zdroje vody a vrtu, popř. rozsáhlejší
oprava vodojemu

1 mil.Kč

2010-2013

výstavba nového obecního domu - obecní úřad, technické
zázem obce, požární zbrojnice, společenský sál

20 mil.Kč

2010-2013

výstavba nového mostu přes Jihlávku v dolní části obce
Suchá

3 mil.Kč

2010-2013

Obec
Suchá

Obecní dům
Suchá
Rekonstrukce
mostu přes
Jihlávku

Batelov

Zateplení
zdravotního
střediska

výměna oken a zateplení zdravotního střediska

3 mil.Kč

2010-2013

Batelov

Zateplení KD
Lovětín

výměna oken a zateplení KD Lovětín

2 mil.Kč

2010-2013

asfaltování místní komunikace

0,5 mil.Kč

2010-2013

oprava místní účelové komunikace

1,4 mil.Kč

2010-2013

Batelov

Batelov

oprava místní
komunikace
oprava účelové
komunikace
Lovětín
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Kostelec

Oprava
komunikace v
areálu obce
Kostelec

Revitalizace příjezdových komunikací a parkovacích ploch v
areálu parku pro návštěvníky obce: Odstranění starých
zvětralých betonových povrchů, oprava dešťových vpustí a
kanalizace, rozšíření parkovacích míst. Nový povrch
zámková dlažba

1,3 mil.Kč

2010-2013

Kostelec

Rozšíření
sociálního
zařízení a
oprava
elektroinstalace
sálu Horal

Sál má nedostatečnou kapacitu sociálních zařízení, musí si
půjčovat v objektu jiného majitele za úplatu: Výstavba
nových záchodů ve stávajícím objektu obce, zaústění do
nové kanalizace, odstranění starého elektrického vedení a
natažení nového včetně nových rozvoden

0,8 mil.Kč

2010-2013

Kostelec

Revitalizace
hřbitova v
Kostelci

Oprava zdí, márnice, vybudování columbária, cestiček:
Sanace svahu pod hřbitovní zdí

0,6 mil.Kč

2010-2013

Kostelec

Protipovodňová
opatření na
lesních cestách Osazení lesních cest příčnými žlaby - vpustěmi pro svedení
v Kostelci
vody z komunikací do příkopů a na lesní pozemky

0,3 mil.Kč

2010-2013

Kostelec

Oprava lesních
komunikací

Náhrada štětované cesty zpevněnou komunikací
asfaltobetonem

1,6 mil.Kč

2010-2013

Restaurování zámeckých parket a štukovaných stropů,
vstupní portálů, fasáda (Fiche 7)

2010-2013

Úprava / oprava bočního vstupního portálu (Fiche 7)

2010-2013

Půjčovna kol, šlapací čtyřkolek (Fiche 6)

2010-2013

Park - cesty, lavičky (Fiche 5 nebo 7)
Rybník - odklonit vedení fekálií, upravit na koupání (Fiche
7)

2010-2013
2010-2013

Zahradní restaurace - malá, v parku (Fiche 6)

2010-2013

Renovace historických sklepů (Fiche 7)

2010-2013

Třešť

Akademie věd
ČR
Akademie věd
ČR
Akademie věd
ČR
Akademie věd
ČR
Akademie věd
ČR
Akademie věd
ČR
Akademie věd
ČR
Akademie věd
ČR

Dendrologická naučná stezka (nová Fiche naučné stezky)

2010-2013

Švábov

Rekonstrukci
Vily – 1. Patro

Rekonstrukci Vily – 1. Patro

2010-2013

Švábov

Opravu místní
komunikace do
Bezděčína.

Třešť
Třešť
Třešť
Třešť
Třešť
Třešť
Třešť

2010-2012
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PRIORITA: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Území Třešťsko je území s výjimečnými přírodními hodnotami a bohatými kulturními
tradicemi. Jako takové by mělo být ceněno a uchováváno jako součást národního dědictví i
pro budoucí generace. Nejvýznamnější je zachování typické středoevropské vrchoviny a
zachování celkové ekologické stability území včetně klimatických a hydrických funkcí.
Trvale udržitelný rozvoj území je založený na vyváženém rozvoji sociálním, ekonomickém,
kulturním a environmentálním a na minimalizaci negativních
dopadů jak na krajinné
ekosystémy, tak na životní prostředí obyvatelstva. Důležitá je podpora rozvoje příznivých
životních podmínek v obcích a hospodářského významu cestovního ruchu a rekreace
v krajině. Trvale udržitelný rozvoj území nám ze střednědobého hlediska přinese nové
pracovní příležitosti a zvýšení rentabilnosti hospodaření v území.
Integrovaná strategie území Třešťsko je zásadním dokumentem stanovujícím hlavní
dlouhodobé cíle a principy péče o krajinu, ekosystémy, životní prostředí v obcích a jejich
konkretizaci pro nadcházející období. Tento dokument je potřebné vhodně doplňovat a
upřesňovat tak, aby se přibližoval požadavkům EU a potřebám samotného regionu.

OPATŘENÍ:
A) Prosazení zásad trvale udržitelného rozvoje v ochraně a tvorbě kulturní
krajiny, uchování typického krajinného rázu.
B) Omezování negativních dopadů lidské činnosti, péče o zdravé prostředí
obyvatelstva.
C) Přijímání environmentálních koncepcí obcí a měst a zavádění podnikových
ekologických managerských systémů, osvěta veřejnosti.

Opatření A) Prosazení zásad trvale udržitelného rozvoje v ochraně a
tvorbě kulturní krajiny, uchování typického krajinného rázu.
Krajinný ráz vystihuje historicky dosažený soulad přírodních a kulturních hodnot
území. Podpora trvale udržitelného rozvoje území je spjata s udržením estetického souladu a
vyváženosti jednotlivých krajinných prvků s ekonomickým vývojem a kulturním životem
lidské společnosti.
Péče o krajinu se dnes děje pomocí celé řady programů a projektů, které však na
sebe často nenavazují a jsou realizovány odděleně, což snižuje jejich polyfunkční účinnost
Důležitá je přiměřená koncentrace úsilí a prostředků při realizaci různých programů péče o
krajinu i její jednotlivé složky. Zvlášť velkým problémem v krajině je obnovení jejích
přirozených vlastností a vztahů. Jde zejména o obnovení přirozeného vodního režimu
v povodích a zvýšení retenčních schopností krajiny, revitalizaci vodních toků, zamezení ztrát
látek a živin z půd, ochranu půdy před vodní a větrnou erozí, obnovu a ochranu stanovišť
přirozených rostlinných a živočišných společenstev a ochranu typických znaků krajinného
rázu.
Zemědělství a lesnictví jsou dvě nejvýznamnější krajinotvorné činnosti, které
zásadním způsobem ovlivňovaly a ovlivňují stav krajiny a životního prostředí. Je proto třeba
se při jejich rozvoji zaměřit i na koncepční ochranu základních složek krajiny, zejména na
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vodohospodářské funkce, kvalitativní vlastností půdy a ochranu živé přírody. Vlivy
prvovýroby na krajinné ekosystémy je přitom jak kladný (vznik a udržování často vzácných
antropicky podmíněných ekosystémů) tak i záporný, překročí-li intenzita či způsob výroby
přírodní limity. Významná je proto podpora ekologických způsobů hospodaření, včetně
biozemědělství, a integrované ochrany rostlin, zpracování bioproduktů.
V oblastech se
zvlášť vysokými nároky na kvalitu prostředí však může být prvovýrobní potenciál natolik
omezen, že je nutno tuto disproporci v rovných podmínkách soutěže vynahradit. Významným
obnovitelným zdrojem surovin a energie je zemědělská výroba pro nepotravinářské využití.
Jedním z rozhodujících cílů trvale udržitelného rozvoje je ochrana neobnovitelných
přírodních zdrojů jejich úsporným využíváním a přednostní orientace na zdroje obnovitelné.
Vzhledem k tomu, že území regionu patří mezi nejméně zatížené oblasti našeho státu a
pro region je prioritní rozvoj cestovního ruchu je nepřijatelné souhlasit s výstavbou a
provozováním trvalého úložiště jaderného paliva v této lokalitě.
Způsob řešení a realizace:
Uchování typického krajinného rázu
• zamezit vzniku cizorodých prvků v krajině a nových krajinných dominant,
• respektovat přirozené tvary krajiny,
• zemědělským managementem kulturní krajiny, případně aktivní ochranou zaručit
nezbytný podíl lučních ekosystémů, zvláště na svažitých pozemcích,
• tvorba a údržba rozptýlené zeleně v krajině, zvláště podél komunikací a vodní sítě,
• respektovat a chránit prvky historické krajiny (jako jsou např. kamenné snosy, význačné
stromy, památná místa aj.),
• minimalizovat vliv prvků infrastruktury na krajinný ráz (např. elektrická vedení,
telekomunikační stožáry, cesty aj.),
• novodobé a s historickou krajinou neslučitelné útvary postupně eliminovat,
• trvalou prezentací a propagací tradiční architektury a urbanismu působit na širokou
veřejnost ve smyslu uvědomění si kulturních tradic regionu.
Zemědělství
Podpora transformace zemědělství do podmínek spojených s plánovaným vstupem ČR
do EU, tj. neprodukční zemědělství za účelem údržby krajiny a ochrany přírodních zdrojů.
V první fázi bude v MAS podporováno šíření informací o způsobech ekologizace
zemědělské výroby, nových technologiích a možnostech získání finančních podpor. Podpora
přidružených aktivit zejména v oblasti agroturistiky jako prostředku pro zvýšení ekonomické
soběstačnosti zemědělských subjektů. Podpora zemědělského hospodaření veškerými
dostupnými dotačními tituly je posílení vzájemné vazby a souladu mezi zemědělstvím a
ochranou přírody v území. Mělo by být podporováno snižování používání pesticidů a
minerálních hnojiv a celková ekologizace zemědě1ství. Významnou hrozbou je postupná
degradace půdy způsobená současným způsobem hospodaření (vysoká chemizace, minerální
hnojiva, nedostatek organické hmoty v půdě...).
Další problematikou, se kterou se zemědělci v regionu potýkají, jsou pozemky. Které
v důsledku útlumu hospodaření zůstávají ležet ladem, tzn. nejsou nijakým způsobem
obhospodařovány. Na takovýchto plochách dochází k expanzi plevelových rostlin a odtud se
pak šíří do blízkého i dalekého okolí. Tady navrhujeme využít podpůrných programů
k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na
udržování krajiny a programy k podpoře méně příznivých oblastí.
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Lesy
Výchozí stav:
•
snížená druhová diverzita lesních ekosystémů,
•
narušená věková a prostorová výstavba lesa, nepřirozená textura a zastoupení
vývojových stádií lesa, odpovídající systému věkových tříd,
•
narušení vodního režimu,
•
narušení genofondu a existenční ohrožení některých původních druhů či lokálních
populací lesních dřevin.
Způsob řešení:
•
pečovat o genofond, důsledně využívat místní reprodukční zdroje,
•
vnášení nedostatkových druhů dřevin přirozené druhové skladby (dle charakteru
biotopu zejména buku, jedle, klenu, jeřábu),
•
prodloužením doby obnovy a využitím sukcesních procesů dosáhnout diverzity
věkové a prostorové,
•
eliminovat narušení vodního režimu jako jednu z příčin ekologické nestability lesů a
eutrofizace níže ležících vod.
Vodní ekosystémy
• zajistit ochranu a uchování mokřadních ekosystémů v území včetně úplného spektra
společenstev a druhů na ně vázaných,
• vhodnými zásahy i dlouhodobým managementem obnovit hydrologickou funkci mokřadů
v krajině tam, kde došlo k jejímu narušení v důsledku antropogenních vlivů,
• zemědělský management transformovat takovým způsobem, aby nedocházelo ke
zvýšenému splachu živin a škodlivin z okolních pozemků (zvláště doplnit ochranné zóny
podél toků, přehodnotit meliorační zásahy v daných lokalitách),
• uplatňovat důslednou ochranu přirozených a přírodě blízkých toků, zachování a podpora
dynamického charakteru vodních toků a hydrologické funkce poříčních niv a záplavových
území,
• vytvoření studie o zdrojích znečištění, efektivnosti jejich odstraňování a systému kontroly,
• revitalizace, odbahnění stávajících rybníků, tvorba a údržba břehových porostů.
Aktivity doporučené a podporované v mikroregionu
•
•
•
•
•

•

zalesňování neperspektivních zemědělských ploch v extrémních přírodních podmínkách a
v místech s krajinotvornou funkcí
podpora dalšímu rozvoji a zvýšené péči o zvlášť chráněná území přírody
podpora koncentrace úsilí a prostředků v realizaci programů péče o krajinu, včetně
realizace polyfunkční kostry pozemkových úprav
podpora revitalizace říčních systémů a realizace regionálních i místních, k přírodě
šetrných koncepcí protipovodňových opatření, odbahňování rybníků
podpora programů na zadržení vody v krajině a zlepšení jejího vodního režimu a
zlepšování přirozených vlastností půd (ochrana před erozí, zhutněním, snižováním podílu
organické hmoty, kontaminací cizorod. látkami), zakládání a obnova luk a pastvin,
zejména na svažitých pozemcích a v nivách vodních toků
podpora programů adaptace pracovních sil v zemědělství a lesnictví na změněné,
nevýrobní činnosti v péči o krajinu
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podpora zvyšování přirozené biodiverzity lesních a lučních ekosystémů
odstraňování starých zátěží a rekultivace znehodnocených úseků krajiny
podpora budování sítě přírodních parků, jako základu ochrany kulturních krajin a jejich
rázu
podpora ekologicky příznivých způsobů hospodaření a zpracování bioproduktů, podpora
technologií šetrných k životnímu prostředí
podpora zemědělských činností, které jsou součástí péče o chráněná území, přednostní
podpora krajinotvorných zemědělských činností v marginálních oblastech, udržujících
vysokou biodiverzitu a kulturnost krajiny a chránící její ráz
podpora vzniku a rozvoje zpracovatelských kapacit nepotravinářských výrobků ze
zemědělské produkce a podpora pěstění technických plodin
podpora využívání biomasy a obnovitelných zdrojů energie
stabilizace zemědělské výroby v nejúrodnějších oblastech, s rozvojem zaměřeným
zejména na vyšší kvalitu zem. produkce a zvýšení podílu nepotravinářské produkce

Projekty obcí v rámci opatření
Obec

Popis

Švábov
Třešť
Třešť

Úprava parku
Zřízení parku na Kanále
Odbahnění rybníků a revitalizace vodních
toků na katastru Třešť, Čenkov, Buková a
Salavice
Rekonstrukce zámeckého parku a městské
zeleně
Odbahnění rybníku v Sokolíčku
Odbahnění rybníka
Odbahnění Jezdovického rybníka

Třešť
Stonařov
Stonařov
Jezdovice

Započata projektová
příprava (Ano/Ne)
Ano
Ano – studie
Ano
Ano
2001-2002
Ne
Ne
Ne

Předpokládaný termín
realizace
(rok)
2008
2009
2008-2009

Odhadované
náklady
(mil. Kč)
0,25

2008-2010

15

2008 - 2009
2009

1
2,5

38

Opatření B) Omezování negativních dopadů lidské činnosti, péče o zdravé
prostředí obyvatelstva.
Omezení poškozování životního prostředí ze stávajících a minulých činností je
prioritním úkolem pro urychlení integrace ČR do EU. Jako dědictví minulosti zůstala
v regionu dlouhá řada znečišťovatelů, ať jde o výrobu i infrastrukturu nebo vlastní sídla.

Ochrana ovzduší
Jako jedno z řešení pro snížení množství průmyslových emisí je možné u velkých
zdrojů prosazovat instalace odlučovačů. Velkou část nákladů na ně lze hradit z prostředků
Státního fondu životního prostředí. V oblasti regionu je ale hlavním zdrojem emisí
organických látek s karcinogenním účinkem a emisí tuhých látek lokální topeniště
s nedokonalým spalováním nekvalitního paliva, která jsou prakticky nekontrolovatelná.
Snižování znečištění ovzduší by mělo být zaměřeno především na záměnu paliva. Jedná se
hlavně o plynofikaci, přechod na centrální vytápění nebo využití jiného typu ušlechtilých
paliv s významným poklesem emisí tuhých látek.
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V území je nutno podporovat využití i dalších alternativ: plynových nádrží, bioplynu,
ohřevu vody v nádržích sluncem atd. Jako nejvhodnější se jeví podporovat vytápění dřevem
(štěpky, biomasa) vzhledem k obnovitelnosti zdroje a jeho zdrojům přímo v okolí. Především
je však nutné, aby lidé byly informováni o značných hygienických rizicích při spalování
odpadů. Nebezpečné látky vznikají při nízkoteplotním spalování (např. v kotli) plastů a
dalších odpadů (pneumatiky atd.). Na osvětové programy a alternativní zdroje energie,
plynofikaci a teplofikaci je možné žádat finanční příspěvek – ze SFŽP a z Programu obnovy
venkova.
Omezení, nakládání s odpady
Zásady:
o prevence vzniku odpadu
o minimalizace odpadu
o recyklace
o získávání energie z odpadu
o minimalizace znečištění ŽP
o minimalizace přepravy
Třídění odpadu z domácnosti se často považuje za téměř nereálné, avšak na druhé
straně je třídění domovního odpadu nezbytnou podmínkou kvalitní recyklace. Veřejnost
potřebuje osvětu, musí se jí dát možnost volby. Proto by se měly zavést nižší poplatky za
odvoz tříděného odpadu než za smíšený odpad. V místě, kde je to možné, by se mělo
podporovat domácí kompostování. Poplatky za odvoz odpadu by neměly být celoroční ani
zahrnuty jako součást místních daní, ale vztažené ke konkrétnímu druhu a objemu odpadu..
Tím se podporuje omezení a recyklace odpadu. Poplatky by se neměly stát neúměrné, aby
nepodporovaly snahy majitelů domů a podniků skládkovat odpad nezákonným způsobem, aby
se vyhnuly jejich placení.
Odpadní vody
• zvyšovat kvalitu, čistotu vod intenzifikací ČOV a zaváděním nových ČOV,
• kontrola stávajících septiků,
• rozšiřovat kanalizační síť, stanovit propojení, oddělení srážkových a splaškových vod,
• případnou studií zjistit hlavní znečišťovatele v regionu a stanovit priority nápravy,
• osvěta veřejnosti zejména v používání pracích prášků z hlediska eutrofizace vod.
Zeleň v sídelních útvarech
• podpora zeleně v sídelních útvarech, zakomponování v územních plánech,
• využívat zeleň jako protihlukovou bariéru,
• uvážená volba druhů dřevin dle lokality, jen z genofondu místních populací (ne lípy
z Holandska atd..),
• odborná údržba, osvěta a zapojení veřejnosti.
Aktivity doporučené a podporované v území MAS Třešťsko
• podpora odpadových programů omezujících produkci odpadu a podporujících recyklaci
• výsadba a péče o zeleň v sídelních útvarech
• podpora ochrany vodních zdrojů a postupného vyčištění zdrojů poškozených
• podpora řízeného snižování emisí do ovzduší ze stacionárních i mobilních zdrojů
• podpora dobudování kanalizací a ČOV na úroveň standardů EU
• Úspory energie a surovin, podpora využívání obnovitelných a alternativních zdrojů
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Opatření C) Přijímání environmentálních koncepcí obcí a měst a zavádění
podnikových ekologických managerských systémů, osvěta veřejnosti.
Kvalitativně vyšším způsobem koncepční ochrany životního prostředí je vytváření a
postupná realizace ucelených koncepcí obcí, regionů i krajů. Tyto koncepce mohou dobře
využívat místní znalosti území i problematiky a reálně a za participace nejširší veřejnosti
trvale pečovat o životní prostředí v místě.
Nový způsob komunikace s veřejností je základním předpokladem pro pochopení
přírody širokou veřejností, pozitivní komunikace podporuje atmosféru uvědomělého
respektování pravidel na základě pocitu sounáležitosti, vytváření prostředí důvěry a
spolupráce by mělo vyústit v pocit hrdosti místních obyvatel na „svoje“ území,
Rozvoj turismu na území je nezbytným předpokladem ekonomické prosperity
v přilehlých regionech, turistický potenciál území umožňuje sladění ekologicky přijatelných
návštěvnických aktivit s ekonomickým profitem místních obyvatel
Cíle:
• Přispět k navození trvale udržitelného vztahu mezi přírodou a člověkem.
• Zpřístupnit obyvatelstvu i návštěvníkům cíle a poslání území.
• Posílit pocit sounáležitosti s územím u místních obyvatel i návštěvníků.
Komunikace s místními obyvateli
• jako základní formu komunikace volit formu spolupráce a partnerství,
• hledat možné kompromisy při řešení konfliktů,
• snažit se o kompenzaci zákazů,
• zapojit místní obyvatele do správy území,
• systematicky rozvíjet vzdělávání a osvětu.
Komunikace s návštěvníky
• trvale uplatňovat pozitivní přístup k návštěvníkům území jako nositelům finančních
prostředků přispívajících významně k zajišťování obživy místních obyvatel,
• zajistit dostatečnou diverzifikovanou nabídku „pro každého něco“,
• poskytnout žádané informace, ochránit před nepožadujícími (obtěžujícími), vzbudit
zvědavost, zájem o území.
Zajistit kvalitní provoz a údržbu informačního střediska, jako zázemí pro práci
s veřejností. Zajistit dostatečně diverzifikovanou programovou nabídku informačního
střediska, zaměřit se na využití zázemí střediska pro ekologickou výchovu.
Založit, rozvíjet a udržovat terénní informační systém. Aktualizovat a pečovat o turistické stezky,
vytvoření naučné stezky, zabezpečit doplňkové informace přímo ve spojení s přírodním požitkem.

Aktivity doporučené a podporované v území MAS Třešťsko
• zajistit funkční a vybavené informační středisko, tvorba terénního informačního systému
v území
• podpora systémů ekologické výchovy a poradenství, zahrnující co nejširší spektrum
organizací
• vytváření a realizace ucelených environmentálních koncepcí obcí, měst a regionů
s využitím regionální znalostní báze a za účasti veřejnosti při rozhodování
• podpora environmentálně orientovaných nestátních neziskových organizací
• podpora zavádění ekologických manažerských systémů v průmyslových podnicích
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Finanční zdroje:
Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí
•
•
•
•
•

Oblast ochrany vod
Oblast ochrany ovzduší
Program péče o přírodní prostředí, ochrana a využívání přírodních zdrojů
Nakládání s odpady
Technologie a výroba

Ministerstvo životního prostředí
Program revitalizace říčních systémů
•
•
•
•
•

Revitalizace přirozené funkce vodních toků
Zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim
Revitalizace retenční schopnosti krajiny
Rekonstrukce technických prvků a odbahňování produkčních rybníků
Výstavba nových kořenových čistíren, zakládání umělých mokřadů

Ministerstvo životního prostředí
Program péče o krajinu
•
•
•

Ochrana krajiny proti erozi
Udržení kulturního stavu krajiny
Podpora druhové rozmanitosti

Ministerstvo zemědělství
Hospodaření v lesích
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obnova lesů poškozených emisemi
Obnova, zajištění a výchova porostů, sdružování vlastníků lesů malých výměr
Sdružování vlastníků lesů malých výměr
Ekologické a k přírodě šetrné technologie,
Zajištění mimoprodukčních funkcí lesa
Hrazení bystřin
Podpora ohrožených druhů zvěře
Vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě
Ostatní hospodaření v lesích
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PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY V RÁMCI PRIORITY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Název projektu:
Ekologická likvidace a recyklace motorových vozidel
Lokalizace projektu (obec):

město Třešť

Popis projektu:
Vzhledem k chybějící provozovně likvidující ojetá vozidla v regionu a jeho okolí, je potřeba
vybudovat toto zařízení. V Třešti je soukromý podnikatel mající zájem tuto provozovnu
spolufinancovat a provozovat.
Cíl projektu: Zajistit likvidaci a recyklaci ojetých motorových vozidel šetrným způsobem vůči
životnímu prostředí.
Odhadované náklady:

25 miliónů

Termín realizace:
2008
Stav projektové dokumentace: bez projektové dokumentace
Návaznost na SAPARD:

opatření 2.2

Možné jiné finanční zdroje:

SFŽP

Partneři projektu:
Název projektu:

Soukromý podnikatel, město Třešť, RŽP OkÚ a KU Jihlava
Rekonstrukce zámeckého parku v Batelově

Lokalizace projektu (obec):

obec Batelov

Popis projektu:
Vzhledem ke katastrofálnímu stavu bývalého zámeckého parku v Batelově a vhodnosti lokality pro
park a území klidu, obec Batelov má zájem tento park obnovit. Jedná se o terenní úpravy parku, tvorba
jezírka s přilehlým mokřadem, obnova stezek, úpravy a výsadby zeleně.
Cíl projektu: Zajistit klidovou zónu pro občany a návštěvníky obce Batelov. Osvěta veřejnosti
s problematikou životního prostředí.
Odhadované náklady: 9.000 000,- Kč
Termín realizace: 2008
Stav projektové dokumentace: projektová dokumentace zpracována-chybí pouze některé náležitosti
Návaznost na SAPARD:

opatření 2.1 a)

Návaznost na PRK:

opatření 2.4.1.

Možné jiné finanční zdroje:

z dotačních titulů SFŽP (60 %), MŽP, sponzoři

Partneři projektu:

obec Batelov, Rada MAS, RŽP OkÚ a KU Jihlava, externalisté

Název projektu:

Revitalizace říčního toku Jihlávky
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Lokalizace projektu (obec):

obec Stonařov

Popis projektu:
Znovuobnovení tří rybníků na říčním toku řeky Jihlávky.
Cíl projektu: Cílem projektu je obnova přírodního prostředí a optimalizace vodního režimu krajiny,
který je základním předpokladem k vytvoření její ekologické stability a trvale udržitelného využívání.
Odhadované náklady:

10 000 000,- Kč

Termín realizace:

2010-2013

Stav projektové dokumentace:
stavební povolení

projektová dokumentace zpracována pro územní rozhodnutí a

Návaznost na SAPARD:

opatření 2.1 a)

Návaznost na PRK:

opatření 4.1.1.

Možné jiné finanční zdroje:

MŽP – Program revitalizace říčních systémů

Partneři projektu:

Obec Stonařov, Rada MAS ve spolupráci s RŽP OkÚ a KU Jihlava,
povodí, externalisté.

Název projektu:
Navržení vhodných rybníků ke koupání, zadání studie zajištění kvality
vody ke koupání a návrh úprav lokalit.
Lokalizace projektu (obec):

území MAS Třešťsko

Popis projektu:
Rybníky, které se v současnosti využívají ke koupání nemají ve většině
případů zajištěnou kontrolu a režim zajištující kvalitní vodu pro možnosti rekreace. Na většině také
chybí případná technická a hygienická opatření. Vzhledem k vzrůstající oblibě rybníků pro koupání,
jak u místních občanů tak návštěvníků, a zároveň ke zhoršující se kvalitě vody těchto rybníků je
potřeba tento stav řešit.
Cíl projektu:

Zajistit řadu vhodných rybníků ke koupání.

Odhadované náklady:

60 000,- Kč

Termín realizace:

2013

Návaznost na SAPARD:

opatření 2.1 a) – realizace

Návaznost na PRK:

opatření 4.1.1., 1.3.6.

Možné jiné finanční zdroje

z dotačních titulů MMR (POV), sponzoři

Partneři projektu:

Majitelé rybníků, Rada MAS, RŽP OkÚ a KU Jihlava, externalisté
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Studie protipovodňových opatření na tocích v území MAS Třešťsko

Lokalizace projektu (obec):

území MAS Třešťsko

Popis projektu:
Jedná se o podporu revitalizace říčních systémů, k přírodě šetrných koncepcí
protipovodňových opatření. Kontrola manipulačních řádů rybníků, jejich dodržování. Navržení
rybníků potřebných k odbahnění, zajistit projektové dokumentace a návrhy financování.
Cíl projektu: Zrevidovat
tocích v regionu

a

doplnit

stávající

studie

protipovodňových

opatření

Odhadované náklady:

50 000,- Kč

Termín realizace:

2013

Návaznost na SAPARD:

opatření 1.

Návaznost na PRK:

opatření 4.1.1.

Možné jiné finanční zdroje:

z dotačních titulů MMR (POV)

Partneři projektu:

Majitelé rybníků, Povodí, Zěmědělsky hospodařící subjekty, Rada
mikroregionu, RŽP OkÚa KU Jihlava, MŽP, SFŽP, externalisté

Název projektu:

na

Podpora využívání biomasy a obnovitelných zdrojů energie

Lokalizace projektu (obec):

území MAS Třešťsko

Popis projektu: V rámci regionu a přilehlého okolí zjistit možnosti centrálního vytápění biomasou,
včetně pěstování biomasy na zemědělských pozemcích. Příprava financování tohoto záměru.
Cíl projektu: Vybudovat
centrální
v regionu, podpora využívání biomasy.

vytápění

biomasou

na

vhodných

lokalitách

Odhadované náklady:
Termín realizace:

2013

Stav projektové dokumentace: bez projektové dokumentace
Návaznost na SAPARD:

opatření 2.1b)

Návaznost na PRK:

opatření 1.3.3., 4.2.1.

Možné jiné finanční zdroje:

dotační tituly MMR,SFŽP, MŽP, Mze

Partneři projektu:

Zěmědělsky hospodařící subjekty, Rada MAS, RŽP OkÚ a KU
Jihlava, MŽP, SFŽP, Mze, externalisté
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Zastřešit realizaci a zajištění financování zalesnění nevhodných ploch na
území MAS Třešťska.

Lokalizace projektu (obec):

území MAS Třešťsko

Popis projektu: Vzhledem k nevhodným pozemkovým úpravám v minulosti a pozemkům, které jsou
ekonomicky neperspektivní pro zemědělskou výrobu je vhodné zajistit těmto pozemkům jiné využití.
Tento záměr realizovat po proběhnutí pozemkových úprav a výsledků studie protipovodňových
opatření.
Cíl projektu:

Zastřešit realizaci a zajištění financování zalesnění nevhodných ploch
v území

Odhadované náklady:

60 000,- Kč

Termín realizace:

2013

Návaznost na PRK:

opatření 1.3.3.

Možné jiné finanční zdroje: dotační tituly MMR,SFŽP, MŽP, Mze
Partneři projektu:

Zěmědělsky hospodařící subjekty, Rada MAS, RŽP OkÚ a KU
Jihlava, RRAV, MŽP, SFŽP, Mze, externalisté

¨
Název projektu:

Iniciace pozemkových úprav v území Třešťsko

Lokalizace projektu (obec):

území MAS Třešťsko

Popis projektu:
Vzhledem k nevhodným pozemkovým úpravám v minulosti, změnou majitelů
a nájemníků půdy a problému ploch, které nemají ekonomickou perspektivu na produktivní
zemědělství je vhodné zhodnotit využití zemědělské půdy v území. Tento dokument předložit
pozemkovému úřadu, jako výchozí požadavek a stanovisko k realizaci pozemkových úprav.
Cíl projektu:

Zlepšit dostupnost a využití pozemků v území MAS Třešťsko.

Termín realizace:

2013

Návaznost na SAPARD:

opatření 2.1a)

Návaznost na PRK:

opatření 3.4.1.

Možné jiné finanční zdroje:

dotační tituly Mze, rozpočet MAS Třešťsko

Partneři projektu:

Zěmědělsky hospodařící subjekty, Rada mMAS, RŽP OkÚ a KU
Jihlava, RRAV, Mze, externalisté
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