MAS Hustopečsko, o. s.
Nádražní 1/1, 69106, Velké Pavlovice

Zápis z jednání pracovní skupiny – téma cest. ruch a živ. prostředí

Datum konání: 18. listopadu 2013, 17:00 hodin.
Místo konání: Zasedací místnost, 1. patro, Městský úřad Hustopeče
Přítomní:
Přemysl Pálka
- Manažer MAS Hustopečsko, o. s.
Michal Zich
- Asistent manažera MAS Hustopečsko, o. s.
Brigita Petrášová
- Starostka, Obec Morkůvky  vzdělání a školství, obce a volnočasové aktivity
Ivana Brabcová
- Zastupitelka, Město Hustopeče  cestovní ruch, turistika a památky
Miroslav Prchal
- Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj  sociální péče
David Osička
- Akce v Šakvicích, o. s.  celkový rozvoj
Martin Kurc
- Akce v Šakvicích, o. s.  celkový rozvoj
Josef Urbánek
- Vinaři Popice / Mužáci aj..  vinařství, příroda, životní prostředí
Zbyněk Háder
- Atletika Hustopeče a DS Bří Mrštíků Boleradice  vzdělání a školství,
volnočasové aktivity, ultura a sport
Hana Potměšilová
- Zastupitelka, Město Hustopeče  kultura, vzdělání a školství a společenský
život
Beata Piknová
- Občanka, Obec Zaječí  volnočasové aktivity a kultura
Josef Kaňa
- TJ Sokol Kobylí, Mužáci Kobylí kultura, sport, všeobecný rozvoj
Později přišla:
Radoslava Obadalová
- Klub přátel historie, o. s., Kobylí  podnikání, volnočasové aktivity,
školství, kultura
1. Informace k analytické části SCLLD
 Diskuse
Pozitiva
 Historie, zemědělský charakter
 Hustopečsko, Velkopavlovicko
Negativa
 Dostupnost zdravotní péče pro osoby s omezenou pohyblivostí
 Nedostatečná kapacita mateřských škol
 Klesající úroveň kvality zdravotní péče


Malá podpora lokální produkce (zemědělství)





Nedostatek lidí, kteří by chtěli vést místní spolky
Špatná prostupnost krajiny – nevyřešené pozemkové úpravy
Špatný stav cyklostezek v regionu – problém s vlastnickými vztahy u pozemků





Nevyhovující stav obecního majetku
Nedostatek pracovních příležitostí
Nízké využití připojení k plynu

Příležitosti
 Podpora činnosti spolků, vedoucích osob


Spolupráce obcí s podnikateli včetně zemědělců



Podpora odbytu pro lokální produkci – regionální zemědělské produkty



Využití regionální značky

Hrozby
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Vysokorychlostní trať



Ukončení provozu velkých podniků

2. Představení Programu rozvoje venkova


Investice do nezemědělských činností – podpora cestovního ruchu

3. Představení Operačního programu Zaměstnanost
 Podpora zaměstnanosti soc.vyloučených osob

4. Představení Operačního programu Životní prostředí


Zlepšování kvality vod a snížení rizika povodní



Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech



Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika



Ochrana a péče o přírodu

5. Představení Integrovaného regionálního operačního programu


Revitalizace vybraných nemovitých památek



Revitalizace přírodního dědictví




Infrastrukturní opatření pro posílení ochrany, zpřístupnění a využívání kulturního dědictví
Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;



Výstavba nebo modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu



Revitalizace parků a zahrad u národních kulturních památek a památek navržených k prohlášení za
národní kulturní památku;



návštěvnická veřejná infrastruktura pro zpřístupnění přírodního dědictví;



Opatření přispívající ke zmírnění negativních dopadů v dopravě



Opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti



Opatření k rozvoji cyklodopravy



Rozvoj zelené infrastruktury (doplňková aktivita k ostatním)

7. Dílčí cíle SCLLD


Zkvalitnit sítě místních komunikací, zvýšit bezpečnost v dopravě a navýšit podíl alternativních způsobů
dopravy zejména cyklistické



Podpořit rozvoj venkovských oblastí včetně aktivit, vedoucích ke zvýšení kvality života a navázání na
místní tradice



Obnovit a modernizovat města a zvýšit kvalitu veřejných služeb tak, aby města Hustopečska
odpovídala potřebám současné společnosti a zlepšila se životní úroveň jejich obyvatel
Snížit znečištění vod z komunálních zdrojů a ochránit před povodněmi




Zlepšit kvalitu ovzduší s důrazem na využití k přírodě šetrných způsobů výroby energie a energetických
úspor



Předcházet vzniku odpadů, zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů a odstranit staré
ekologické zátěže



Zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Přemysl Pálka ukončil jednání pracovní skupiny v 19:00 hodin.
Zapsal: Přemysl Pálka
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