MAS Lednicko-valtický areál, z.s., IČ: 04075111
se sídlem Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ: 690 03
zápis ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce č. 20556

Zápis z komunitního projednávání Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje pro programové období 2014-2020
Finální návrh

Místo konání:
Datum a čas konání:
1)

2)

3)

4)
5)

zasedací místnost BORS CLUB, Břeclav
14. prosince 2015 v 16:00

Veřejné projednání bylo zahájeno manažerem MAS Lednicko-valtický areál, z.s.,
Mgr. Darinou Danielovou, která účastníky přivítala a seznámila je se programem
dnešního setkání. Rovněž vyzvala účastníky, aby se v případě zájmu vznesly
jakýkoliv dotaz.
Poté Mgr. Darina Danielová seznámila přítomně s připravenou prezentací, ve které
představila činnost MAS Lednicko-valtický areál, z.s. a vypracovaný návrt strategie
s důrazem na její strategickou část. Dále byl přítomným předán v tištěné podobě
přehled a náplň navrhovaných opatření.
Mgr. Darina Danielová dále popisuje, že alokované finanční prostředky, které
budou v rámci MAS přerozděleny, mohou být použity pouze na určité projekty a
odkazuje na tabulky navrhovaných opatření a popisuje systém, jakým budou
podporované projekty vybírány.
Na základě dotazu jsou dále vysvětleny časové fáze přípravy strategie, plánů,
realizace projektů, s tím, že SCLLD musí být odevzdána do konce roku.
Poté byla zahájena diskuze a v rámci diskuze bylo diskutováno následující:
a) První problematika se týkala oblasti cestovního ruchu, kdy se zde nachází
stále více turistů a nakolik je to pro regionu ještě únosné. Únosné pro region
to je, naopak je žádoucí se zaměřit na prodloužení pobytu návštěvníků, kteří
zde setrvávají velmi krátkou dobu. Nezbytné je zabývat se otázkou
záchytných parkovišť, kdy kapacita současných parkovacích míst je
nedostatečná – zejména v Lednici a ve Valticích. Otázkou také je, jaké
využití je s břeclavským zámkem. Mgr. Darina Danielová dodává, že opravu
břeclavského zámku nebude zřejmě možno realizovat z IROP, neboť není
ani národní kulturní památkou ani památkou zapsanou na seznamu
UNESCO.
b) Dále je zmiňována potřeba cyklostezek a cyklotras, zejména těch spojující
Břeclav a Valtice a jejich oddělení od silniční dopravy. V rámci tohoto
tématu je také diskutován rozdíl mezi cyklostezkou a cyklotrasou.
c) Další oblast se týkala stárnutí obyvatelstva a péči o seniory. Mgr. Darina
Danielová ujistila, že se této oblasti připravená strategie věnuje a považuje ji
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za důležitou oblast, a to i přes to, že Integrovaný regionální operační
program tuto skupinu obyvatelstva přímo nepodporuje. Také byl zmíněn
projekt péče o seniory ze strany Městské policie Břeclav, s tím, že by bylo
možné v tomto směru dále pokračovat.
d) Dále byla řešena oblast školství, zejména ve vztahu k hrozící inkluzi.
Probíhala horlivá diskuze k zavedení či nezavedení inkluze do škol. Ze
strany MAS bylo sděleno, že problematikou inkluze se bude primárně
zabývat místní akční plán vzdělávání, který bude MAS realizovat v průběhu
příštího roku.
e) Další tématika se týkala neutěšené dopravní situace zejména při průjezdu
Břeclavi. Zde bylo ze strany MAS sděleno, že vybudování obchvatu je
finančně velmi náročný projekt, na který alokovaná částka pro MAS určitě
stačit nebude. Důležitost obchvatu pro rozvoj regionu je každopádně ve
strategii uvedena.
6)

Mgr. Darina Danielová na závěr konstatovala, že účel tohoto jednání byl naplněn,
poděkovala všem za účast a toto jednání ukončila.

Veřejné projednání bylo ukončeno v 18:10.

Mgr. Darina Danielová

