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Projekt je podpořen z prioritní osy životní prostředí a zdroje

ATCZ163 - Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební 

kanál - Bavorská niva/kultur- und Naturerbe Schwarzenberger

Schwemmkanal - Bayrische Au

www.at-cz.eu 

3. Společné setkání projektových partnerů v Horní Plané 6.3.2019

http://www.at-cz.eu/XXX


- Konec monitorovacího období 31.3.2019

- Povinnost předložit zprávu za partnera do 30 
kalendářních dnů od konce tohoto období



- Aktuální stavy VŘ jednotlivých partnerů

- Uskutečněná publicitní opatření + výhled na rok 2019

- Časový harmonogram stavebních prací

- Převod peněžních prostředků 

- Uznatelné náklady (faktury) a jejich správné značení

- Vyplnění monitorovací zprávy a koordinace mezi jednotlivými PP



Aktuální stavy VŘ jednotlivých partnerů

VLS ČR s.p. - VŘ na samotnou stavbu vyhlášeno, termín pro podání nabídek 27.3.2019 
předpokládaný začátek výstavby Květen 2019 – předpokládaná doba 
výstavby 18 měsíců.



Harmonogram aktivit LČR

1. monitorovací období - plán

VŘ na stavební práce splněno
po 1.fázi kontroly na CRR – probíhá ZPŘ – vypsáno 27.2.2019, otevírání obálek 

19.3.2019

zahájení stavebních prací nesplněno posun do 2. monitirovacího období

vyvěšení banneru nesplněno posun do 2. monitirovacího období

činnost TDS nesplněno
probíhá výběr TDS - formou potávky(předpoklad do 400 000,- Kč) - posun do 2 

.monitorovacího období

činnost koordinátora BOZP

nesplněno nevíme, zda bude třeba - posun do 2. monitorovacího období



Uznatelné náklady – faktury: 

k proplacení za 1. monitorovací období 573450,-Kč (1Kč/24EUR)     22 393,75 EUR

za PD  -- 537 400,- Kč (

za Správní poplatky -- 31 500,- Kč

tlumočení  4 550,-



Uskutečněná publicitní opatření v roce 2018

Publicita LČR:

v r. 2018

https://lesycr.cz/tiskova-zprava/vls-s-partnery-opravi-na-sumave-zelnavsky-smyk-a-dosud-nepristupnou-

cast-schwarzenberskeho-kanalu/

plánované v r. 2019 na stránkách LČR

- o ukončeném VŘ na zhotovitele a oznámení o zahájení stavebních prací

- banner na staveništi

https://lesycr.cz/tiskova-zprava/vls-s-partnery-opravi-na-sumave-zelnavsky-smyk-a-dosud-nepristupnou-cast-schwarzenberskeho-kanalu/


Uskutečněná publicitní opatření v roce 2018

IBOX

https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-2-zivotni-prostredi-a-zdroje/atcz163_schwarzenbersky-plavebni-kanal-bavorska-niva


Uskutečněná publicitní opatření v roce 2018

www.seznam.cz – video

Česká televize – video

Naše voda - video

Ekolist
Kudyznudy
Zemědělec
Strakonický deník
Silvarium
Enviweb
Horydoly
Český rozhlas – rozhovor
Parlamentní listy
Naše voda

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jak-se-ze-sumavy-plavilo-drevo-technicka-pamatka-zelnavsky-smyk-se-docka-obnovy-za-88-milionu-korun-53398
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/218411010110726-studio-6-ii/obsah/633534-obnoveni-zelnavskeho-smyku
https://www.youtube.com/watch?v=PoqqDtCdVCQ
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lesnici-obnovi-na-sumave-za-88-milionu-zelnavsky-smyk
https://www.kudyznudy.cz/aktuality/schwarzenbersky-kanal-se-rozsiri-o-zelnavsky-smyk.aspx
https://zemedelec.cz/lesnici-obnovi-na-sumave-zelnavsky-smyk/
https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/schwarzenbersky-kanal-postupne-dostava-puvodni-podobu-20180923.html
http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/lesnici-obnovi-za-88-milionu-zelnavsky-smyk-na-sumave-mf-dnes
http://www.enviweb.cz/rss/175088
https://www.horydoly.cz/forum/outdoor/turiste/sumava
https://budejovice.rozhlas.cz/diky-zelnavskemu-smyku-se-plavilo-drevo-az-do-prahy-technickou-pamatku-ted-7643583
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/VLS-s-partnery-obnovi-Zelnavsky-smyk-a-dalsi-cast-Schwarzenberskeho-kanalu-544634
https://www.nase-voda.cz/vls-oprave-zelnavskeho-smyku-shwarzenberskeho-kanalu/


Plánovaná publicitní opatření v roce 2019



Převod peněžních prostředků



Časový harmonogram stavebních prací





Uznatelné náklady a jejich značení – předávací protokol



Uznatelné náklady a jejich značení – faktura



Uznatelné náklady a jejich značení – likvidační doklad



Projekt je podpořen z prioritní osy životní prostředí a zdroje

Monitorovací zpráva a koordinace a komunikace mezi jednotlivými PP


