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Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie
MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka
Datum:
Místo:

15.5.2014, 17:00-19:00
Humpolec, Klub kina, Havlíčkovo náměstí 91

Téma a cíl Veřejného projednání:
Veřejné projednání bylo zorganizováno MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s., za
účelem diskuze na téma: ,,Do čeho mají plynout peníze v letech 2014-2020?“.
Na setkání se účastnící dozvěděli informace o významu vznikající Integrované strategie
rozvoje Humpolecka pro období 2014-2020 a o tom, jak bude možné tuto strategii
v budoucnu využít k čerpání prostředků z fondů EU na projekty. Všichni zúčastnění měli
možnost přispět vlastními názory, připomínkami a podněty k diskuzi.
Pozvánka a způsob oslovení účastníků:
Pozvánka na veřejné projednání byla vytvořena předem jednotná pro všechna setkání a
publikována na obecních úřadech, webových stránkách obcí, veřejných nástěnkách,
webových stránkách MAS, v místních médiích – Pelhřimovský deník dne 28.4.2014
(http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/humpolecka-mistni-akcni-skupina-pripravujestrategii-pe14.html), v Radničních listech (duben 2014) a rozeslána emailem členům a
partnerům MAS a dalším aktivním občanům regionu.
Počet účastníků:
Veřejného projednání se zúčastnilo celkem 19 účastníků, mezi něž patřili členové
zastupitelstva města Humpolec, zástupci místních spolků, členů MAS, podnikatelů a starostů
z okolních obcí (Jiřice, Kejžlice, Koberovice). Seznam zúčastněných je zaznamenán
v prezenční listině.
Průběh jednání:
Projednání začalo dle harmonogramu v 17 hodin. Jednání zahájil a vedl facilitátor pan Jakub
Mareš. Jakub Mareš nejdříve představil MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka. Poté
nastínil, z jakých dotačních programů bude moci MAS rozdělovat peníze na své území.
Následně seznámil přítomné s cílem jednání, kterým je vyslechnout názory občanů, zjistit co
dle nich potřebuje region, do čeho by se měly investovat peníze v příštích letech.
Poté byl dán prostor všem přítomným, aby vyjádřili svůj názor. Účastnící debatovali
s facilitátorem Jakubem Marešem a manažer MAS Pavel Hrala sepisoval jejich podněty a
názory. V budoucnu by měly, dle vyjádření občanů, plynou peníze do těchto oblastí,
podpořeny by měly být činnosti a zlepšeny podmínky:
- budování cyklostezek v okolí i ve městě Humpolec, jako alternativní možnost dopravy
v okolí Humpolce.
- vybudování naučné stezky pro pěší i cyklisty, in-line stezky a fit stezky
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- ochrana vodních zdrojů, které narušuje dálnice D1 v osadách kolem Humpolce
- podpora výstaveb ČOV v malých obcích
- vybudování zázemí pro volnočasové aktivity (IQ parky, geoparky)
- rozšíření počtu autobusových spojů do okolních obcí (zejména o víkendu)
- podpora obchodu a služeb v okolních obcích
- oprava místních komunikací a vybudování nových parkovacích míst
- podpora komunitního života a starých kulturních tradic jako jsou poutě, divadla, historické
akce
- posílení vodních zdrojů
- monitoring ŽP na celém území MAS
- využití potenciálu mladých architektů zapojováním do rozhodování odborníků, zlepšení
urbanismu
- podporovat environmentálně šetrný turismus
- podpora mladých podnikatelů a spolků
- lepší zapojení mladých lidí do rozvoje Humpolecka
- vybudování muzea soukenictví
- budování a obnova kanalizace
Po seznámí se s názory občanů vystoupil starosta města pan Jiří Kučera, který popsal
jednotlivé investiční akce zrealizované na území města v minulých letech. Následně reagoval
většinu požadavků občanů.
Po diskuzi Jakub Mareš seznámil přítomné s výsledky dotazníkového šetření MAS, jenž
proběhlo v roce 2013 mezi občany a konfrontoval výsledky dotazníkového šetření se
zjištěnými potřebami občanů. Jednání bylo ukončeno po 19:00 hodině.
Přílohy: Fotografie ze setkání v Humpolci
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