
Povinná příloha č. 5.3. 

Zapojení komunity do tvorby SCLLD 

Při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje byla využita metoda komunitního 

projednávání v celém území MAS Blatensko, o.p.s. Do tvorby byla zapojena veřejnost a také aktéři 

z území, bylo využito místního partnerství, které představuje mimo jiné také dlouhodobě fungující 

Svazek obcí Blatenska. Ten je zakladatelem MAS Blatensko a jeho členy je všech 32 obcí území 

Blatenska, byla využita dlouhotrvající spolupráce se zástupci těchto obcí, převážně starosty. 

Spolupráce s obcemi, tedy spolupráce s veřejným sektorem se prolínala se spoluprací se soukromým 

sektorem.  

V rámci komunitního projednávání bylo využito v roce 2013 prvotně dotazníkového šetření mezi 

všemi občany území, byl k tomu využit dotazník, který byl doručen do všech domácností v regionu za 

pomocí distribuce dvouměsíčníku Blatensko SOBě, který pravidelně vydává Svazek obcí Blatenska. 

Obsahem tohoto dotazníků bylo zjištění potřeb široké veřejnosti. Občané mohli vyjádřit svůj názor, 

co by chtěli změnit ve svých obcích a jejich okolí. Tyto dotazníky byly také distribuovány za pomocí 

studentů.  

Ve stejném období proběhlo rozeslání dotazníkového formuláře do všech 32 obcí území MAS 

Blatensko. Obsah formuláře byl tvořen dle doporučující metodiky pro tvorbu integrovaných strategií 

a bylo jím zjišťovány podklady pro integrovanou strategii území. Zástupci obcí v tomto šetření podali 

informace o základních službách obyvatelům, výskytu řemeslníků, zasíťovanosti obcí, činnost 

volnočasových a sportovních organizací, informací o technickém vybavení obcí a informace z oblasti 

životního prostřední, vodních tocích apod. V dané době měla většina obcí zpracován dokument 

Program obnovy venkova, který většina obcí poskytla pracovníkům MAS, kteří se zabývali přípravou 

SCLLD.  

Během celé doby přípravy SCLLD byla zajištěna informovanost všech aktérů území pomocí distribuce 

pravidelného dvouměsíčníku Blatensko SOBě, pomocí webových stránek MAS, starostové obcí byli 

pravidelně informováni na zasedáních valné hromady Svazku obcí Blatenska pracovníky MAS.  

V roce 2014, kdy byly MAS alokovány finanční prostředky z Operačního programu technická pomoc v 

gesci Ministerstva pro místní rozvoj, byly obnoveny pracovní skupiny, které se pravidelně scházely a 

řešily problémy území v jednotlivých oblastech. Tyto pracovní skupiny fungovaly po celou dobu 

přípravy SCLLD a budou se samozřejmě také podílet na samotné realizaci SCLLD v území. Pracovní 

skupiny byly sestaveny takto: 

1) Pracovní skupina obce, infrastruktura, doprava 

2) Pracovní skupina podnikání a výroba, zemědělství 

3) Pracovní skupina životní prostředí 

4) Pracovní skupina školství, vzdělávání a zaměstnanost 

5) Pracovní skupina život v obcích a spolková činnosti 

6) Pracovní skupina cestovní ruch 

7) Pracovní skupina památková péče 



Na základě jednání těchto pracovních skupin vznikaly další podklady pro tvorbu strategie. Nejprve 

pracovní skupiny sbíraly data z území, která sloužila pro vytvoření socio-ekonomické analýzy území a 

analytické části dokumentu. Pracovní skupiny pracovaly v tomto složení: 

 

Pracovní skupina obce, infrastruktura, doprava, sociální služby, zdravotnictví 

Vedoucí pracovní skupiny  Vladimíra Tomanová – ředitelka MAS, starostka obce Kadov  

Členové pracovní skupiny Lucie Kočovská – veřejná zeleň v obcích 
Filip Čadek – shromažďování informací a podkladů od obcí 
Starostové obcí území MAS – většina starostů se účastnila jednání 
pracovní skupiny 
Bc. Kateřina Malečková, vedoucí sociálního odboru Blatná 
 

Pracovní skupina sbírala data od obcí, spolupracovala především se starosty a zástupci obcí, kteří měli 
přehled o dění v obcích, o infrastruktuře obcí, dopravní problematice a řešila také problematiku 
sociálních služeb a zdravotnictví v území Blatenska. 
 

Pracovní skupina podnikání a výroba, zemědělství 

Vedoucí pracovní skupiny Tomáš Koželuh – předseda správní rady MAS, podnikatel 

v zemědělství 

Členové pracovní skupiny Martina Honnerová–shromažďování podkladů od podnikatelů 
 Nikola Šourková – databáze podnikatelů 
 Bc. Karel Dobřemysl – předseda VOD Kadov – zemědělství 
 Martin Holub – zemědělský podnikatel 
 Pavel Stejskal – zemědělský podnikatel 
  Václav Maňhal – předseda zemědělského podniku  
 Ing. František Vrbský – předseda zemědělského podniku 
 Ing. Oldřich Kníže – soukromý zemědělec 
 Lenka Ambrosová – zemědělský podnikatel 
 Jan Mrvík – SVOM Mišovice – zemědělský podnikatel 
 Martin Vlk – zemědělský podnikatel 
 Ondřej Hejduk – včelař 
 Jiří Kudrna – zemědělské družstvo Sedlice 
 Jiří Říha – zemědělský podnikatel 
 Alice Štvánová – Statek Míreč, zemědělský podnikatel 
 Petr Habada – EKO Angus Škvořetice – zemědělský podnikatel 
 Martin Cink – podnikatel v oblasti oprav automobilů 
 Václav Stejskal – podnikatel 
 Marián Hauser – truhlář 
 Iveta Honzíková – podnikatelka kamenictví 
  
 

Tato pracovní skupina byla sestavena převážně ze zemědělských podnikatelů, zástupců zemědělských 

podniků, soukromých zemědělců podnikajících v rostlinné i živočišné výrobě, dále byli jejími členy 



podnikatelé v nezemědělském sektoru a řemeslníci. Tato skupina shromažďovala data z oblasti 

zemědělského i nezemědělského podnikání.  

Pracovní skupina životní prostředí 

Vedoucí pracovní skupiny Jiří Plechatý  

Členové pracovní skupiny Tereza Plechatá – shromažďování podkladů 
  Markéta Karešová – odborný konzultant odpadové hospodářství 
 Jiří Poisl – odborný konzultant, zaměstnanec MěÚ Blatná 
 Ing. Petr Šípek – katedra biologie Univerzity Karlovy 
 
Pracovní skupina shromažďovala data z oblasti životního prostředí, členové pracovní skupiny 

spolupracovali ve velké řadě se zástupci obcí, kteří mají dostatek informací o kvalitě životního 

prostředí v jejich obcích. Podstatná byla data v oblasti kvality ovzduší, kvality půdy, ochrany vod, 

systému shromažďování odpadů, problému s černými skládkami v obcích, kvality lesních porostů, 

kvality zdrojů pitné vody a data v oblasti chráněných krajinných oblastí, NATURA 2000, evropsky 

významných lokalit a dalších lokalit jako jsou přírodní parky apod. 

Pracovní skupina školství, vzdělávání, zaměstnanost 

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Hana Kolínská  

Členové pracovní skupiny Iveta Kolínská – shromažďování podkladů 
  Václav Vokůrka – vyhodnocení podkladů 
  Kateřina Volfová –komunikace se školami 
 Irena Matějková – odborný konzultant v oblasti školství 
  Mgr. Hájková – odborný konzultant, zaměstnanec MěÚ Blatná – 

odbor školství 
 Mgr. Jiřina Karlíková – ředitelka ZŠ 
  Mgr. Jiří Pešl – ředitel ZŠ 
 Mgr. Jitka Venclová – ředitelka MŠ 
 Mgr. Radka Kocúrová – ředitelka ZŠ Holečková 
 Martin Škanta – ředitel ZUŠ 
 Jana Hálová – ředitelka MŠ Sedlice 
 Mgr. Vladimíra Přerostová – ředitelka MŠ Šilhova 
 
Tato pracovní skupina byla sestavena ze zástupců školských zařízení a dalších aktérů, kteří se podílejí 

na vzdělávání obyvatel v území MAS Blatensko, pracovní skupina také pracovala se zřizovateli 

školských zařízení. Pracovní skupina řešila mimo vzdělávání také zaměstnanost obyvatel. 

Spolupracovala se zástupci Úřadu práce a potencionálními zaměstnavateli v území. 

Pracovní skupina život v obcích, spolková činnost 

Vedoucí pracovní skupiny Stanislava Mašková 

Členové pracovní skupiny Marcela Fontánová – vyhodnocení podkladů 
 Michaela Fontánová – sběr podkladů 
 Zlatuše Malečková – Duhové ještěrky, z.s. 
 Martin Říšký – předseda Tělovýchovné jednoty Blatná 
 Pavel Šeda – starosta SDH 



 Lenka Fořtová – Přátelé Lnářského Málkova, z.s. 
 Václav Čad – Myslivecké sdružení Kadov 
  Blanka Matoušková  
  Jaroslav Čadek 
 Ing. Luboš Srb – DDM Blatná 
 
Pracovní skupina sbírala data z oblasti spolkového života v obcích, činnosti sportovních spolků a 
dalších spolků, kteří se podílejí na aktivním životě v obcích. 

Pracovní skupina cestovní ruch 
 

Vedoucí pracovní skupiny Pavel Šípek 

Členové pracovní skupiny Vendula Hanzlíková – zaměstnanec Infocentra Blatná 
 Berenika Políčková – Centrum kultury a vzdělávání Blatná 
 Jana Velvarská – podnikatelka, Penzion Kostřata, Myštice 
 Václav Běhavý – podnikatel, Penzion Hospoda na Statku Pole 
 Michal Truneček – podnikatel Zájezdní hostinec u Labutě 
 Veronika Kolářová – podnikatel, rekreační středisko Výšice 
 Zdeněk Počta – provozovatel rekreačního zařízení Ostrý, Lučkovice 
 Miloš Holý – provozovatel rekreačního zařízení Vrbno 
 Veronika Váchová – provozovatel rekreačního zařízení Jarotice 
 Ing. Ladislav Havel – vedoucí Infocentra Blatná 
 
Pracovní skupina shromažďovala data z oblasti cestovního ruchu, řešila kvalitu turistických 
zajímavostí, kvalitu ubytování, dostupnost ubytování a ubytování, řešila případné rozšíření 
turistických aktivit v území a také zjišťovala možnosti dalšího zmapování území. Na základě již 
realizovaných projektů v oblasti cestovního ruchu, které MAS Blatensko realizovala na území 
v minulém programovacím období, řešila tato skupina také založení destinačního managementu. 
 

Pracovní skupina památková péče 

Vedoucí pracovní skupiny Jitka Říhová – zaměstnanec MěÚBlatná , odbor památkové péče 

Členové pracovní skupiny Adam Říha – zpracování podkladů 
  
Pracovní skupina byla stanovena na začátku komunitního jednání v území, postupem času se však 
ukázalo členy tyto skupiny přiřadit k „silnější“ skupině životního prostředí – kulturní a přírodní 
dědictví, kde pak její členové nadále působili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Po zpracování dat pro analytickou část SCLLD (socio-ekonomické analýzy) se pracovní skupiny dále 
scházely za účelem stanovení vize, strategických cílů, jejich specifických cílů, opatření a aktivit. Byla 
tedy dále tvořena Strategická část SCLLD. 
Z pracovních jednání skupin pak byla stanovena následující opatření: 
 

Opatření a aktivity stanovena dle výstupů pracovních skupin 
 

Pracovní skupina obce, infrastruktura, doprava 

Opatření 1 – Dopravní infrastruktura  

Podopatření: 

1) Obnova a údržba místních a účelových komunikací 

2) Obnova a nová výstavba pěších a cyklistických stezek 

3) Budování bezpečných chodníků 

4) Parkoviště  

 

Opatření 2 – Technická infrastruktura 

Podopatření: 

1) Budování a obnova vodovodů a jiných zařízení pro pitnou vodu 

2) Budování a obnova kanalizační sítě a ČOV a zařízení pro dešťovou vodu 

3) Budování systému a zařízení pro nakládání s odpady 

4) Budování a obnova energetických sítí a zdrojů 

5) Budování a obnova veřejného osvětlení v obcích 

6) Budování produktovodů  

7) Budování a obnova informační sítě a s tím spojené technologie 

 

Opatření 3 – Veřejná prostranství a zeleň 

Podopatření: 

1) Úprava a budování veřejných prostranství v obcích 

2) Budování a obnova dětských hřišť 

3) Budování a obnova veřejného mobiliáře 

4) Budování a obnova veřejné zeleně 

 

Opatření 4 – Kvalitní bydlení  

Podopatření: 

1) Zajištění pozemků pro výstavbu v obcích 

2) Budování inženýrských sítí pro výstavbu 

3) Rekonstrukce stávajících budov ve vlastnictví obcí pro nové formy bydlení (sociální bydlení, 

azylové domy apod. 

 

Opatření 5 – Sociální služby, zdravotnictví 

Podopatření: 

1) Podpora zachování a rozšíření sociálních služeb 

2) Podpora zachování zdravotních služeb ve venkovských oblastech 

 



Pracovní skupina podnikání a výroba, zemědělství 

 

Opatření 1 – Zemědělské podnikání 

Podopatření: 

1) Podpora výstavby zemědělských budov pro rostlinnou a živočišnou výrobu 

2) Zpracování zemědělských a potravinářských produktů 

3) Podpora šetrného hospodaření v zemědělství a lesnictví 

 

Opatření 2 – Nezemědělské podnikání 

Podopatření: 

1) Podpora podnikatelů v nezemědělských činnostech 

2) Podpora řemeslníků 

3) Podpora služeb 

4) Podpora agroturistiky 

 

Pracovní skupina životní prostředí 

 

Opatření 1 – Zdravá příroda  

Podopatření: 

1) Podpora ochrany a obnovy přírody 

2) Podpora zachování ekosystému 

3) Podpora čistoty vodních toků 

4) Podpora šetrného hospodaření v lesích 

 

Opatření 2 – Přírodní a kulturní dědictví 

Podopatření 

1) Podpora obnovy kulturních památek 

2) Podpora obnovy drobné sakrální architektury 

3) Podpora zpřístupnění památek veřejnosti 

 

Opatření 3 – Odpadové hospodářství 

Podopatření: 

1) Podpora kvalitního systému pro komunální odpady 

2) Podpora vybudování a rozšíření kvalitní sítě pro nakládání s odpady 

3) Podpora vybudování a rozšíření sítě pro tříděný odpad v obcích 

4) Podpora odstraňování černých skládek 

 

Pracovní skupina školství, vzdělávání, zaměstnanost 

 

Opatření 1 – předškolní vzdělávání 

Podopatření: 

1) Podpora rekonstrukce a výstavby zařízení pro předškolní vzdělávání 

2) Podpora investic pro předškolní vzdělávání 

3) Podpora budování kapacit pro předškolní vzdělávání 



4) Podpora hřišť a sportovišť při mateřských školách 

 

Opatření 2 – základní vzdělávání 

Podopatření: 

1) Podpora rekonstrukce a výstavby zařízení pro základní vzdělávání 

2) Podpora investic pro předškolní vzdělávání 

3) Vybavení učeben pro základní vzdělávání 

4) Podpora budování kapacit pro základní vzdělávání 

5) Podpora budování kapacit pro družiny a školní kluby 

6) Podpora úpravy sportovišť při základních školách 

 

Opatření 3 – střední vzdělávání 

Podopatření: 

1) Podpora rekonstrukce a výstavby budov a zařízení pro střední vzdělávání 

2) Podpora investic pro střední vzdělávání 

3) Podpora vybavení učeben pro střední vzdělávání 

4) Podpora budování hřišť a sportovišť při středních školách 

 

Opatření  4 – celoživotní vzdělávání a učení 

Podopatření: 

1) Podpora investic pro celoživotní vzdělávání a učení 

2) Podpora kapacit pro celoživotní vzdělávání a učení 

 

Opatření 5 – neformální a zájmové vzdělávání dětí 

Podopatření: 

1) Podpora budování a obnovy budov pro neformální a zájmové vzdělávání 

2) Podpora zajištění personálu pro neformální a zájmové vzdělávání 

3) Podpora skupin zajišťujících péči o děti do 3 let věku 

4) Podpora příměstských táborů 

5) Podpora sportovních aktivit v rámci neformálního a zájmového vzdělávání dětí 

 

Opatření 6 – zaměstnanost 

Podopatření: 

1) Podpora rekvalifikačních kurzů pro zvýšení šance pro získání zaměstnání 

2) Podpora podnikatelských aktivit v obcích 

3) Podpora flexibilních forem zaměstnání 

4) Podpora zaměstnávání lidí se zdravotním postižením 

 

Pracovní skupina život v obcích, spolková činnost 

 

Opatření 1 – život v obcích 

Podopatření: 

1) Podpora komunitního života v obcích 

2) Podpora komunitních center v obcích 

3) Podpora zajištění personálních kapacit pro činnosti komunitních center 



4) Podpora partnerství mezi obcemi 

5) Podpora zachování tradic na venkově 

6) Podpora aktivit vedoucích k rekreaci na venkově 

 

Opatření 3 – sportovní činnost v obcích 

Podopatření: 

1) Podpora investic do vybavení sportovišť 

2) Podpora sportovních aktivit v obcích 

 

Pracovní skupina cestovní ruch 

 

Opatření 1 – destinační management 

Podopatření: 

1) Podpora vzniku destinačního managementu na území Blatenska 

2) Podpora informačních center 

3) Podpora agroturistiky 

4) Podpora výstavby cyklostezek a cyklotras 

 

 

Pracovní skupina památková péče 

- Výstupy byly přiřazeny k výstupům pracovní skupiny životní prostředí Opatření 2 – Kulturní a 

přírodní dědictví 

 

Projednání a schválení SCLLD 
K prvotnímu seznámení s dokumentem a jeho projednání proběhlo na jednání Valné hromady Svazku 

obcí Blatenska dne 3. 12. 2013, jenž je zakladatelem MAS Blatensko, o.p.s. Tohoto jednání se mimo 

starostů obcí účastnili také členové správní rady MAS Blatensko, která byla v té době nejvyšším 

orgánem MAS. Z výstupů pracovních skupin byla sestavena především analytická část dokumentu a 

stanovena opatření dokumentu. Tato opatření byla následně v dalších měsících rozpracována 

pracovními skupinami do jednotlivých podopatření.  

Dne 17. 6. 2014 proběhlo prvotní schválení Integrované strategie rozvoje území MAS Blatensko, která 

byla zpracována v rámci projektu podpořeného z Ministerstva pro místní rozvoj. Jednalo se o projekt 

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Blatensko, o.p.s., Reg. Č. 

projektu CZ.1.08/3.2.00/14.00318 podpořeného z Operačního programu technický pomoc v gesci 

MMR ČR. Nejvyšší orgán schválil dokument v představené podobě. Dokument byl odeslán na konci 

srpna 2014 k vyvěšení na stránkách MMR ČR.  

Dalším postupem bylo dopracování strategické části dokumentu. Na té se podílely pracovní skupiny. 

V 1. polovině roku 2015 pak proběhlo projednávání SCLLD území MAS dle následujícího 

harmonogramu: 

 

Datum Aktéři 
území 

Místo konání Předmět projednávání 

13.4.2015 občané Zasedací místnost OÚ 

Lnáře 

Seznámení s návrhovou části, diskuze 

připomínkování, závěr 



14.4.2015 Občané Zájezdní hostinec 

Myštice 

Seznámení s návrhovou části, diskuze 

připomínkování, závěr 

15.4.2015 Občané Zasedací místnosti OÚ 

Záboří 

Seznámení s návrhovou části, diskuze 

připomínkování, závěr 

21.4.2015 Občané Zasedací místnost OÚ 

Třebohostice 

Seznámení s návrhovou části, diskuze 

připomínkování, závěr 

22.4.2015 Občané Zasedací místnost MěÚ 

Sedlice 

Seznámení s návrhovou části, diskuze 

připomínkování, závěr 

27.4.2015 Občané Zasedací místnost MěÚ 

Bělčice 

Seznámení s návrhovou části, diskuze 

připomínkování, závěr 

29.4.2015 Občané MěÚ Blatná – zasedací 

místnost 

Seznámení s návrhovou části, diskuze 

připomínkování, závěr 

 

Na těchto jednáních byli občané seznámeni s návrhovou (strategickou) částí dokumentu, ke které 

mohli vznést své připomínky, případně doplnění. Z těchto jednání byly pořizovány zápisy. 

Své připomínky a doplnění mohla široká veřejnost podávat v průběhu celé přípravy SCLLD, a to 

formou formuláře, který byl celou dobu přípravy SCLLD zveřejněn na webových stránkách MAS 

Blatensko, o.p.s. (http://www.blatensko.cz/mas/strategie-2014-2020-dokumenty.php), občané mohli 

také využívat konzultačních hodin v kanceláři MAS nebo telefonicky. Všechny připomínky byly 

zařazeny do strategické části SCLLD. 

 

Na jednání Rady Svazku obcí Blatenska a Výboru SCLLD byla dne 3. 8. 2015 představena opatření a 

jejich aktivity podpory, které vzešla z jednání pracovních skupina a komunitního projednávání 

strategické části dokumentu v území.  

Výbor SCLLD se shodl a schválil tato předložené opatření a jejich aktivit a následné fiche pro období 

2014-2020: 

 

Operační program Číslo 
fiche 

Název fiche 

Integrovaný regionální operační 
program 

1 Bezpečnost obyvatel regionu 

2 Zvýšení kvality dostupnosti komunitního života 

3 Kvalitní a dostupné vzdělávání pro všechny generace 

Operační program zaměstnanost 1 Podpora zaměstnanosti a prorodinných opatření 

Program rozvoje venkova 

1 Podpora zemědělství v regionu 

2 Podpora kvalitní produkce v zemědělství 

3 Podpora šetrného hospodaření v lesích  

4 Podpora neproduktivní investice v lesích 

5 Podpora nezemědělských podnikatelů a podpora 
cestovního ruchu 

6 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

 

 

  

http://www.blatensko.cz/mas/strategie-2014-2020-dokumenty.php


Na jednání nejvyššího orgánu MAS, tedy všech partnerů MAS, které se konalo dne 19. 11. 2015, byli 

všichni partneři seznámení s finální verzí Strategie komunitně vedeného místní ho rozvoj MAS 

Blatensko, o.p.s. 

 

Dne 26. 2. 2016 proběhlo projednání konečné verze SCLLD a její schválení ze strany zakladatele MAS, 

Svazku obcí Blatenska, na tomto jednání vyjádřili všichni starostové obcí souhlas s realizací SCLLD na 

území jejich obcí. 

 

Konečné schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Blatensko, o.p.s. proběhlo 

dne 16. 3. 2016. Dokument byl schválen všemi partnery MAS Blatensko. Při hlasování byli přítomni 

všichni partneři MAS, dokument byl schválen všemi hlasy přítomných partnerů. 

 

Dokumentace k zapojení komunity do tvorby SCLLD je zveřejněna na webových stránkách MAS: 

http://www.blatensko.cz/mas/strategie-2014-2020-dokumenty.php 
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