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Záznam 

z veřejné diskuse nad návrhem SCLLD MAS Rozvoj Tanvaldska 
Harrachov, 22.7.2014 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

• Slovo úvodem 
• SCLLD:  k čemu ji potřebujeme, kdo ji zpracovává  a jak? 
• Představení obsahu anlytické a návrhové části SCLLD 
• Diskuse, poznámky, připomínky 
• Jak budeme pokračovat? 

 
1. SCLLD – příprava na nové programovací období – změna: MAS mohou rozdělovat a 

spravovat evropské dotace, proto je třeba mít zpracovanou integrovanou strategii rozvoje 
území 

2. Představení hlavních výstupů  analytické části 
- síť cyklotras je dostatečná, doporučujeme již nezahušťovat; je nutná údržba a vybudování 

zázemí cyklotras (odpočívadla, úschovny, certifikace – značka kvality pro restaurace a 
ubytovatele, servis pro cyklisty) 

- v Harrachově chybí kulturní/spolkový dům 
- málo policistů v území  
- kriminalita roste v turistické sezóně 
3. Návrhová část: 
Poznámky z diskuse:  
- zájem o vybudování singltreku nebo jeho obdoby  poblíž areálu U Čápa 
- pro Harrachov důležité cyklo propojení do Polska 
- dopravní obslužnost Kořenova – spojení do Tanvaldu – vynikající projekt ing. Prokeše 

(KORID) nerealizován 
- Harrachov – chybí spojení do Polska  - v zimě jezdí harrachovský skibus, ale mimo zimní 

sezónu spojení chybí 
- 2.3. – terénní sociální služby – nedostatečná kvalita poskytování služeb; provoz sanity – 

nevyhovující kvalita; problém: stávající systém uzavírání smluv na úrovní zdravotních 
pojišťoven; návrh do strategické části: zajistit prostor pro vlastní aktivity obcí v oblasti 
zdravotních a sociálních služeb 

- pro opuštěné objekty/objekty brownfields často existuje představa o využití 

- cestovní ruch – využití ubytovacích a stravovacích kapacit mimo sezónu pro školy v přírodě  

- restaurace a hotely provozují většinou nájemci, majitelé nemají zájem na zvyšování kvality  

- zhoubný vliv slevomatů 

- apartmány – opakované prodeje, neobsazené nemovitosti, nulový přínos pro obec 

- SO 6 – doplnit co-housing („žití pospolu“) – vzájemná komunikace a spolupráce, hlídání 

dětí, zahrádkaření apod. 

- potřeba zachovat průchodnost krajiny (ploty budované novými vlastníky objektů likvidují 

tradičně využívané průchody v krajině) 
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4. další postup:  

- prezentace pro zastupitelstva obcí  

- dokončení SCLLD během září 

- současná zastupitelstva by měla schválit SCLLD (do voleb) 

 

 

 

 

zaznamenala: Blažena Hušková 

 

 

 
 




