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Příloha 
Návrh na vypořádání připomínek k SCLLD MAS Radbuza, z.s. 

Termín pro podávání připomínek: od 11. 1. 2016 do 25. 1. 2016 
Lhůta pro vypořádání připomínek: 5 pracovních dnů ode dne 26. 1. 2016 

 
 

Připomínky Vypořádání 

Autor 
připomínky: 

Připomínka (ve formátu str. 
a/nebo kapitola, původní text, 
nový text): 

Zdůvodnění připomínky: A/N/Č: Zdůvodnění tohoto vypořádání: 

Pavlína Caisová Tabulka č. 17 – rekonstrukce 
povrchu atletického hřiště u ZŠ 

Umělý povrch z roku 2002 je již 
nevyhovující. 

A doplněno 

Pavlína Caisová Tabulka č. 18:  
Kultura: 
Doplnit o: Předvánoční řemeslný 
trh spojený s ohňostrojem, Letní 
kino, Adventní koncert, 
Velikonoční jarmark 
Sport: Memoriál Václava Kličky a 
Pavla Egermayera SDH  

Vypsali jsme jen nejdůležitější akce, 
po vzoru Dobřan, které jsou stejně 
velké jako Nýřany, doplňujeme další 
akce. 

A doplněno 

Pavlína Caisová Tabulka č. 19:  
Postupná rekonstrukce Domu 
služeb, který je v majetku města 

Psali jsme jen vybrané akce, 
doplňujeme o další. 

A doplněno 

Pavlína Caisová Tabulka č. 38:  
Tlučná nevím, ale Nýřany mají 
hlavní průmyslovou zónu 
Mexiko, která navazuje na 
průmyslovou zónu obce Úherce 

 Č Částečně upraveno, jedná se o oblast 
navazujících průmyslových zón dle 
uvedeného zdroje, doplněna zóna 
Úherce 

Pavlína Caisová Tabulka č. 41:  
Nýřany: rekonstrukce budovy na 

Město zakoupilo novou budovu na 
náměstí. 

A doplněno 
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náměstí na školní družinu 

Blažek Vlastimil 
Obec Úherce 

Tabulka 13. Záměry obcí v oblasti 
péče o veřejná prostranství. 
Bod 2. Vybudování dětského 
hřiště. 

Hřiště je již vybudované. A odstraněno 

Blažek Vlastimil 
Obec Úherce 

Tabulka 19. Záměry obcí v oblasti 
služeb. 
Udržet v ……. prodejnu se 
smíšeným zbožím. 

Chybí „ v Úhercích“. A Doplněno „obci“ 

Blažek Vlastimil 
Obec Úherce 

Tabulka 26. Obce MAS Radbuza 
ovlivněné těžbou nerostných 
surovin. 
Poddolování Území. 
Katastr Úherec je částečně 
poddolován. 

Doplnit Úherce do tabulky 
poddolovaných obcí.  

A doplněno 

Daniel Koláček 
Obec Chotěšov 

na str. 45 doplnit že máme také 
SDH, Myslivce a sportovní oddíly 
kopané 

 A doplněno 

Daniel Koláček 
Obec Chotěšov 

na str.55 smazat výstavbu nové 
školní jídelny a nahradit ji 
výstavbou dvou nových tříd v ZŠ 

 A Odstraněno a doplněno 

Tomáš Svoboda 
CpKP 

U Finančního plánu (v příloze) 
nahradit v tabulkách u opatření 
IROP proškrtnutí investiční 
priority zněním „9d“. 

 A Nahrazeno, doplněno i v příloze 
Indikátory pro programové rámce 

Andrea 
Kubernátová 

Budou-li známé údaje o počtu 
obyvatel k 31.12.2015, pak 
doporučuji nahradit aktuálními 
daty v tabulce 1 a doplnit 
sloupec v tabulce 2 

SCLLD je reálně na období 2016-23, 
je dobré mít základní data 
aktualizována k roku 2015 

A doplněno 

Andrea Dle předchozí připomínky  A zaktualizováno 
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Kubernátová zaktualizovat údaje v kap. 1. a 
1.1. 

Obec Zemětice str.19, tab.12, chybí pro obec 
Zemětice záměr vybudování 
splaškové kanalizace 

oprava A doplněno 

Obec Zemětice str.20, tab.13, vybudování 
dětského hřiště (Chalupy) 

V Čelákovech je dětské hřiště již 
vybudováno 

A opraveno 

Obec Zemětice str.22, tab.  připravuje se 
vybudování chodníků po celé 
délce komunikace II.tř. 

oprava N Tabulka se týká charakteristiky 
komunikací, nikoli projektových 
záměrů, informace o absenci 
chodníků je uvedena 

Obec Zemětice str.38, tab.29 chybí pro obec 
Zemětice likvidace černých 
skládek 

oprava A doplněno 

Obec Zemětice 1. Zemětice – kaple sv.Vavřince, 
památník padlým z 1. sv. 
války, pamětní kříž 

2. Čelákovy – kaple, roubené 
stavení, památník padlým 
z 1.sv. války, památník 
prezidentů Masaryka a 
Beneše 

3. Chalupy - kaple 

oprava A Nahrazeno v tab. 42  

Obec Zemětice str.65, tab.45, Územně-plánovací 
dokumentace v realizaci 

Nová ÚPD se začne v r.2016 
realizovat, současná je z r. 1995 

A Opraveno na „v realizaci“ 

Blatnice - starosta Tab.13: 2.Vybudování dětského 
hřiště - odebrat 

Dětské hřiště bylo již vybudováno 
v roce 2013 

A odstraněno 

Blatnice - starosta Tab.30: Zadluženost obce 
Blatnice 7,07 % 

Od roku 2014 zadluženost obce 
Blatnice 0 % 

N data jsou z mimořádného průzkumu 
za rok 2012, zdroj MFČR, což je 
uvedeno i v textu nad tabulkou, 
nelze editovat jednu řádku tabulky 
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novějším údajem 

Blatnice - starosta Tab. 41: Oprava střechy a 
generální oprava školy. Nahradit 
textem Postupná oprava budovy 
ZŠ. 

Střecha ZŠ byla opravena 2012. A nahrazeno 

Chleborád Str. 24:zateplení kulturního 
domu již bylo provedeno, nyní je 
prioritou oprava krovu a střechy 
kulturního domu, neboť tato je 
již v téměř havarijním stavu 

Aktualizace stavu A nahrazeno 

Chleborád Str. 27: zřídit smíšený obchod, 
obchod již byl zřízen 

Aktualizace stavu A odstraněno 

Chleborád Str. 58: doplnit Kaplička sv. 
Floriána 

Aktualizace stavu A doplněno 

Chleborád Bylo by vhodné doplnění jedné z 
priorit ve vazbě na lokální rozvoj 
obcí Město Touškov-Kozolupy-
Bdeněves: cyklotrasy vč. 
vybudování lávky přes řeku Mži 
pro zlepšení dopravní 
infrastruktury chodců a cyklistů. 

Aktualizace stavu N Chybí návrh, kam a co konkrétně 
doplnit, problematika cyklotras 
v okolí zmiňovaných obcí je ve 
strategii uváděna 

Hrubý Filip Tabulka č. 11 – doplnit Chotěšov 
– rekonstrukce úpravny vody, 
vybudování nové akumulace 
pitné vody 

 A doplněno 

Hrubý Filip Tabulka č. 13 – doplnit Chotěšov 
– úpravy návsi v Mantově, 
úprava náměstí 1. máje 
v Chotěšově, úprava historického 
centra obce (ul. Úzká a Škardova) 

 A doplněno 

Hrubý Filip Tabulka č. 17 – doplnit Chotěšov  A doplněno 
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– rekonstrukce sportovního 
zázemí na hřišti v Hoříkovicích, 
rekonstrukce tribuny 
fotbalového areálu v Chotěšově 

Hrubý Filip Strana 33 – doplnit 
protipovodňová opatření v 
Chotěšově 

 A doplněno 

Hrubý Filip Tabulka č. 26 – doplnit Chotěšov 
– poddolované území 

 A doplněno 

Hrubý Filip Tabulka č. 27 – chybí u 
Chotěšova k.ú. Losina 

 Č Doplněno pouze informací, že KPÚ 
zahájena 2015 

Hrubý Filip U odpadového hospodářství je 
v textu málo věnováno tématu 
nakládání s bioodpady 
(kompostárny) 

 N Chybí návrh na konkrétní úpravu / 
doplnění, bez kterého se jedná o 
připomínku subjektivní. Téma jako 
takové nebylo v analýze posuzováno 
jako významné. 

Hrubý Filip Tabulka č. 33 – u Kotovic není 
druh sportu házená, ale kopaná; 
doplnit Chotěšov – spolků je více 
než 10 (SDH, Myslivci, Májovníci, 
ASPV …) 

 A U Kotovic upraveno, u Chotěšova 
doplněno, SDH a myslivci pod 
tabulkou viz připomínka od D. 
Koláčka. 

Hrubý Filip Tabulka č. 36 – doplnit Chotěšov 
– výstavba dalšího domu 
s pečovatelskou službou 

 A doplněno 

Hrubý Filip Strana 49 – není psychiatrická 
léčebna, ale psychiatrická 
nemocnice 

 A Upraveno, rovněž upraveno v tab. 34 

Hrubý Filip Strana 52 – není MD Elmont, ale 
MD Elektronik s.r.o. 

 A opraveno 

Hrubý Filip Tabulka č. 38 – doplnit Chotěšov 
– nová rozvojová plocha pro MD 

 N Nejedná se o průmyslovou zónu, ale 
o rozvojovou plochu pro konkrétní 
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Elektronik s.r.o. (zahrnuto v ZÚR 
PK) 

společnost 

Hrubý Filip Tabulka č. 41 – u Chotěšova 
vypustit jídelnu (již byla 
vybudována), ale doplnit 
rozšíření kapacity kmenových 
tříd s ohledem na nárůst počtu 
dětí   

 Č Zaktualizováno dle připomínky D. 
Koláčka 

Hrubý Filip Tabulka č. 43 – doplnit Chotěšov 
– ubytovny v bývalém hotelu 
Vakor, pension u Kusovských 
Losina 

 Č Pension doplněn, o ubytovně nejsou 
dohledatelná data, navíc 
pravděpodobně ubytovna neslouží 
pro potřeby cestovního ruchu 

Hrubý Filip Fiche 3.3,3.6,3.7,3.8,3.9 jsou 
zaměřeny na lesnickou 
infrastrukturu –  analytická část 
strategie však neobsahuje tuto 
oblast  

 N Fiche 3.3 - řešena v kapitole 2.1.6. 
jako prostupnost krajiny - fiche slouží 
k obnově cestní sítě společně s 
fichemi 3.4 a 3.5 
Fiche 3.6 - řešena v kapitole 2.1.6 v 
popisu povodňových rizik v území 
MAS Radbuza. Cílem fiche je tato 
rizika omezovat společně s fichí 3.5. 
Fiche 3.7 - řešena v kapitole 2.1.6 v 
popisu intenzivně hospodářsky 
využívané krajiny. Cílem fiche je 
společně s fichí 3.5 zvýšit 
ekologickou hodnotu krajiny. 
Fiche 3.8 - řešena v kapitole 2.1.10 v 
popisu přírodních atraktivit, kdy je 
nutné vytvořit v území MAS 
rekreační zázemí pro Plzeňany. Cílem 
fiche je společně s fichí 3.2 podpořit 
rozvoj cestovního ruchu v území. 
Fiche 3.9 - řešena v kapitole 2.1.8 v 
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popisu ekonomické činnosti i 
podnikatelské aktivity. Smyslem 
fiche je společně s fichemi 3.1 a 3.2 
podpořit udržitelný rozvoj 
podnikatelského sektoru v území. 
V socioekonomické analýze jsou 
dostatečně popsané problémy, které 
jsou řešené prostřednictvím akčního 
plánu. 

Hrubý Filip Tabulka na straně 143 u Počtu 
revitalizovaných památkových 
objektů je chybně datum cílové 
hodnoty 2013 

 A Opraveno 

     

 


