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Pracovní skupina „Životní prostředí a ochrana krajiny“ 
Zápis z jednání, které proběhlo dne 10.10.2013 od 16:00 v zasedací místnosti obecního úřadu 

v Kozolupech 

(přítomní viz. prezenční listina) 

 
Program setkání: 
16:00 – 16:15 Úvod, zahájení 
16:15 – 16:30 Tvorba integrované rozvojové strategie MAS Radbuza 
16:30 – 17:30 Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Životní 

prostředí a ochrana krajiny“ 
17:30 – 17:45 Závěr jednání pracovní skupiny 
 
Očekávání účastníků: 
– Zanalyzování situace v oblasti životního prostředí, nalezení témat pro projekty 
– Zjistit problémy, které tíží členy MAS v oblasti životního prostředí 
– Provázání s jinými oblastmi (tématy ostatních pracovních skupin) 
– Nalezení témat vhodných pro získání finančních prostředků pro obec v oblasti 

životního prostředí 
– Diskuze nad problematickými oblastmi – doprava, znečištěné rybníky, atd. 

 
Tvorba integrované rozvojové strategie MAS Radbuza 
Popis a plán tvorby integrované rozvojové strategie MAS Radbuza prezentoval na jednání 
pracovní skupiny Tomáš Svoboda (CpKP). Obecnou prezentaci k pracovním skupinám je 
možné stáhnout na internetových stránkách MAS Radbuza (www.mas-radbuza.cz) v rubrice 
Strategie území. 
 
Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Životní prostředí a ochrana 
krajiny“ 
Hlavním úkolem pracovní skupiny bylo odpovědět na otázku: 
„Jaké aktivity by měla MAS Radbuza podporovat či realizovat v tématické oblasti Životní 
prostředí a ochrana krajiny v období 2014 – 2020?“ 
 
Následující aktivity jsou výstupem diskuse k výše uvedené otázce: 
– Podpora pořizování energetických auditů obcí 
– EVVO v oblasti vytápění, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny 
– Podpora vzniku výroben kvalitního paliva (např. peletkáren) 
– Sledování přípravy projektu (strategie) ITI (aglomerace Plzeň) 
– Podpora pořizování bezpečnostních dopravních prvků na místních komunikacích 
– Podpora výstavby chodníků, vzniku dopravních hřišť 
– Podpora vzniku ČOV (včetně kořenových a jiných alternativ), kanalizací 
– Podpora odbahňování rybníků, včetně projektové dokumentace 
– Podpora rekonstrukcí požárních nádrží, návesních rybníků 
– Podpora vzniku protipovodňových a protierozních opatření 
– Podpora vzniku záchytné výsadby, údržby 
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– Podpora krajinného plánování, zalesňování, vzniku biokoridorů, atd. 
– Podpora vzniku kompostáren, modernizace sběrných dvorů 
– Podpora vzdělávacích projektů a pořízení vzdělávacích materiálů, např. regionálních 

vlastivědných materiálů 
– Podpora tvorby naučných stezek s tématem životního prostředí včetně mobiliáře 

 
Závěr pracovní skupiny 
Další jednání pracovní skupiny proběhne na konferenci MAS Radbuza. Termín konference 
bude upřesněn managamentem MAS Radbuza. 
 
Zapsal: 
Václav Kubernát (MAS Radbuza) 
Tomáš Svoboda (CpKP) 


