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Dobrý den, 
 
chtěli bychom Vás informovat o dalším postupu v rámci tvorby Integrované strategie území, která 
v území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. probíhá již od podzimu roku 2012. 
 
Ke 30. dubnu 2014 jsou zpracované dvě části tohoto dokumentu – úvodní a analytická část. Úvodní 
část se týká chodu samotné Místní akční skupiny a nepromítají se do ní data o obcích. V analytické 
části dochází pak k souhrnu posbíraných dat v jednotlivých obcích, výsledků dotazníků i veřejných 
projednávání. 
 
Právě v rámci této části strategie bychom Vás chtěli požádat o spolupráci: 
 
Každá obec bude mít k dispozici elektronickou i tištěnou verzi analytické části tak, aby mohla projít 
připomínkováním. Prosím Vás, jako starosty obcí, o přečtení této části a o opravení hrubých 
nedostatků chyb, např. v počtech obyvatel, typech spolků atd. Zároveň Vás prosíme o následující 
kroky: 
 

- zveřejnit dokument na www stránkách obce/města, 
- od každého starosty, resp. každé obce, bude třeba potvrzení o zpřístupnění analytické části 

pro občany, např. formou oskenovaného webu (pokud pošlete odkaz, uděláme si sami), 
- doklad o vyvěšení na úřední desce, 
- na každý obecní úřad vytiskneme jednu verzi ISÚ a připomínkové listy a dodáme je pro 

nahlížení a vyjádření veřejnosti (každý občas se může přijít v úředních hodinách podívat na 
ISÚ a připomínkovat), 

- informovat zastupitelstvo obce o možnosti připomínkování. 
 
Po ukončení připomínkování si od všech obcí vybereme připomínkové listy zpět. 
 
Strategii bude možno v této první verzi připomínkovat do 6. června 2014. 
 
V záložce LEADER 2014+ na www naleznete všechny potřebné dokumenty a informace k Integrované 
strategii území včetně příloh ISÚ, které díky formátu nemůžeme pro jednotlivé obce připravit. 
 
Děkujeme za spolupráci! 
 
 
S přáním pěkného dne 
 
 
 
 

Vladimír Diblík, předseda správní rady 
Jan Balcar, ředitel 

Kateřina Valdová, koordinátorka tvorby ISÚ 
 
 
Kontaktní informace: 
499 397 232 
valdova@kjh.cz 
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