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Zápis z jednání 

Pracovní skupiny pro rozvoj regionu Krkonoše.eu 

ze dne 20.10.2011  v 9:00 v zasedací místnosti MěÚ Vrchlabí 

 
Přítomni:  
Jan Sobotka, Jiří Vancl, Petr Matyáš, Pavel Klapuš, Kamila Hlinková, Michal Vávra, Jakub Kašpar, 
Tomáš Kyral, Josef Taláb, Miloslav Roman, Nosek Josef 
 
Omluveni:  
Jiří Hradecký, Jan Hřebačka, Michael Otta, Martina Kulhavá 
 
 

1) Seznámení s tématem pracovní skupiny 
Jan Sobotka – zásadní je, že žijeme ve specifickém území (severovýchod republiky, pak už jen 
neprůjezdné hory), okrajová oblast, Sudety, evropsky významné území, dobrá přes hraniční 
spolupráce. 
Hlavní cíl: udržení zaměstnavatelů v našem regionu, udržení zaměstnanosti obyvatelstva, 
zajištění kvalitního bydlení a života, možné dobudování nové průmyslové zóny, posilování 
dopravní infrastruktury (silnice, letiště). 
 
 

2) Koordinátor regionálního rozvoje 
     Kamila Hlinková – představila Koordinátora Josefa Noska a jeho úlohu v pracovní skupině. 
 
 

3) Členové Pracovní skupiny – ustavení a odsouhlasení 

- zástupci za trvale žijící obyvatele – Jan Sobotka, Jiří Vancl, Petr Matyáš, Jiří Hradecký 

- zástupci za cestovní ruch – Pavel Klapuš, Kamila Hlinková, Michal Vávra 

- zástupci z krajů – Martina Kulhavá (KHK), Michael Otta (LBK) 

- zástupci za ochranu přírody – Jan Hřebačka, Jakub Kašpar, Jindřich Sýkora 

- zástupce za zpracování projektu – Josef Taláb 

- koordinátor – Josef Nosek 
 
 

Bylo rozhodnuto, že předsedou pracovní skupiny je:  J. Sobotka a místopředsedou      
J. Hřebačka. 

                                                         
 
 

4) Analýza území  
Jiří Vancl – je možné zamyslet se nad možným zpracovatelem analýzy GAREP 
(zpracovávali i analýzu pro MMR ČR) 
Miloslav Roman – GAREP není ideální, na zpracování analýzy, bylo hodně připomínek. 
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Kamila Hlinková – finančně podporovány budou integrované, rozvojové dokumenty a 
spolupráce mezi obcemi, svazky, KRNAPem, informace z konference ke strategickým 
dokumentům. 

           Analýzu je nutno pojmout jako stručný materiál, s jasným definováním co chceme,   
           kam chceme dojít, jak zpracovat, stanovit silné a slabé stránky.  

Název analýzy: „Integrovaná strategie regionu Krkonoše 2014+“ – nutno upřesnit název, 
zpracování zadání, harmonogram, cíle co chceme, specifikace návrhu zadání (cca 10 – 15 
základních rozvojových priorit směrem k MMR, MŽP, MF, …) 
 

 
 Úkol:  Připravit návrh koho oslovit pro zpracování analýzy. 
Termín: do 8.11.2011       Zodpovědný: všichni   
 

 
 
5) Vymezení řešeného území 

Jiří Vancl – návrh celé území SMO Krkonoše – pokud všechna města a obce přesvědčí 
pracovní skupinu o sounáležitosti k daným cílovým projektům. 
Začlenit Svazek obcí Východní Krkonoše (Trutnov). Možná i Novou Paku. 
Možnost začlenění do území i polskou stranu hraničící silničními komunikacemi Jakuszyce 
E65 (3) po Kaczorów silnice 328 Kamienna Góra silnice 5 na Lubawka. 
 

          Úkol: Zajistit příslušnou mapu včetně příslušných ORP. 
     Termín: do 8.11.2011                  Zodpovědný: Josef Nosek     
  

 
 

6) Vize, cíle, stanovení priorit území 
   Jan Sobotka – nutné definovat jasný postup, jasné zadání „Krajinného integrovaného plánu   
   rozvoje regionu Krkonoše“ 
 
   Zaměřit se na:  
   a) lidský potenciál 
   b) dopravní obslužnost 
   c) zaměstnanost - podnikání             
 
   Nutné – mít jasnou značku území „Krkonoše.eu“ – PUBLICITA, PREZENTACE.    

      
    
    Úkol: Informovat polskou stranu a zástupce krajů – Dohnálek, Jireš, Roman, atd. 
    Termín: do 15.11.2011           Zodpovědný: Josef Nosek,Kamila Hlinková    
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    7) Schvalovací proces – mandát 
 

   Jan Sobotka navrhl:  Rada KRNAP a Rada Svazku Krkonoše 
 
    Odsouhlaseno. 
 
 
 
8) Možnosti podání projektu – KIPR 
    Josef Taláb – informoval o termínovém presu, nutné podat projekty společně s polskou    
    stranou do konce prosince 2011. PL má termín výzvy - leden 2012, CZ březen 2012. 
    Dále sdělil nejasnost ohledně daného území pro KIPR – Krkonoše /Jizerské hory. 
    KIPR – KRNAP + ochranné pásmo, stanovené politikou územního rozvoje, může být více      
    než 1 KIPR – potom návrh na „Krkonošský integrovaný program“.  
    KIPR lze vyčlenit jako oblast NATURY 2000. 
 
   Úkol: Prověřit zda je možné rozdělit území na Krkonoše a Jizerské hory. 

  Zkonzultovat možnost a formu při žádosti o změnu v ZÚR KHK a LBK, prověřit kdy se    
  budou dělat aktualizace těchto dokumentů. 
  Stanovit hranice specifické oblasti + vymezení (lze zařadit všechny obce ve SMO?) 
 

   Termín:.do 8.11.2011      Zodpovědný: Josef Nosek  
 
 
9) Financování projektu. 
    K. Hlinková – informovala, že byla podána žádost o finanční podporu na KHK k rukám H.   
    Dohnálka a k rukám výkonného místopředsedy SMO ČR J. Jecha na 50 - 100.000,- Kč. 
 
    Úkol: Oslovit Komerční banku a Českou spořitelnu na získání finančních prostředků na   
              analýzu. 

          Termín:.do 8.11.2011     Zodpovědný: Jiří Vancl (KB), Pavel Klapuš (ČS)  
 

 
 
      10) Různé 
 

  Další pracovní schůzka bude v úterý dne 8.11.2011 v 8:00 hodin. 
 
  Úkol: Vypracovat program s podklady na příští setkání. 

           Termín:.do 8.11.2011      Zodpovědný: Josef Nosek  
 
 
 
 

 
     Vypracoval: Josef Nosek 


