Zápis z regionálního setkání mikroregionu CHOPOS a
města Benešov
Setkání proběhlo v rámci procesu komunitního plánování v regionu Posázaví dne 27.11. 2005 od
16:00 na zámku Jemniště.
Setkání proběhlo podle navrženého programu.
16:00 - 16:05
16:05 - 16:15
16:15 – 16:45
16:45 - 17:30
17:30 – 17:40
17:40 – 17:50
17:50 – 18:05
18:05 – 18:45
18: 45 – 19:00

Přivítání účastníků a představení cílů setkání
Představení jednotlivých účastníků
Společné pojmenování nejpalčivějších problémů regionu
Hledání způsobů řešení pojmenovaných problémů
Přestávka
Seznámení se současným stavem rozvojového plánování v regionu Posázaví
Individuální seznámení se strategií
Aktualizace strategie na základě zpracovaných návrhů opatření
Definování závěrů a požadavků a zhodnocení společné práce

Zúčastnilo se ho celkem 21 účastníků dle seznamu.

Prezenční listina regionálního setkání v rámci KP v regionu Posázaví
počet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Subjekt
Obec Psáře
Obec Popovice
Obec Chotýšany
Obec Postupice
Obec Struhařov
Obec Petroupim
Obec Soběhrdy
MěÚ Benešov
Město Benešov
Obec Vranov
Obec Kozmice
Obec Xaverov
Obec Soběhrdy
Obec Český Štemberk
Obec Ostředek
Obec Teplýšovice
Obec Divišov
Obec OÚ Všechlapy
Obec OÚ Všechlapy
Obec Divišov
Obec OÚ Vranov

Jméno a příjmení
Bohumír Veis
Ladislav Kazda
Jiří Granát
Miloslav Půta
František Sysel
Jiří Černý
Ing. Miloslav Potůček
Mgr. Miluše Stibůrková
Roman Lajpert
Josef Vašák
Ing. Zbyněk Beneš
Jiří Novotný
Jan Šíma
Štěpán Kopeček
Jindřich Nenáhlo
Josef Škvor
Petr Lunga
Ladislav Kadlec
František Škvor
Jana Famfulíková
Jaroslav Znamenáček

Očekávání účastníků na dnešní setkání
-

prosadit investiční záměry do budoucna
slyšet možnosti rozvoje regionu
jsem tu jako posluchač (tajemnice městského úřadu Benešov)
možnosti těsnější spolupráce (místostarosta Benešova)
zvýšit možnosti pro malé obce (obec o 300 obyvatelích) – III (kanalizace, cyklostezky)
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-

nalezení podpory řešení skutečných palčivý problémů
podněty na získání financování technické infrastruktury
něco se dozvědět
co to tu bude
pojmenování nejpalčivějších problémů a nástin jejich řešení
jak omezit vyklidňování venkova

Specifika regionu
-

vysoká zatíženost kamionů – okolí dálnice, blízkost Prahy
centrum rekreačního vyžití pro Prahu =>vysoká sezónní koncentrace obyvatel – až o 20%
více obyvatel (nejen z důvodu rekreace)
mnoho podnikatelů registrováno v Praze
změnit struktury zaměstnanosti – nutná podpora zaměstnanosti, jinak další odliv lidí do
Prahy
mnoho zajímavých kulturních, historických a přírodních míst (hrady, zámky),
atraktivita regionu => potřeba více zviditelnit
dokázali jsme se dohodnout

Definování hlavních problémových oblastí
-

systém přerozdělování státních peněz (rozdíly mezi městy a obcemi) => vymyslet jiný
systém, který by umožnil technickou infrastrukturu rozvíjet (řešení = slučování obcí) –
průnik těchto modelů = svazky obcí
vyčerpání finančních zdrojů obcí
složitost dotačních titulů => plošně posílit rozpočty obcí
zjednodušit administrativu
potřeba zrychlit schvalovací proces stavebních povolení „vydávání razítek“ v souvislosti
s nárůstem investičních projektů (stavební úřady – detašovaná pracoviště)
výstavba nových technických infrastruktur
rekonstrukce starých infrastrukturních sítí (voda, elektřina, kanalizace, komunikace)
problémy s obecním zájmem - majetkové vztahy
necentralizovat občanskou vybavenost – tam, kde to má smysl (např. DPS) - KPSS
klacky pod nohy (od státu)
v projektech počítat s financemi na administrativu
vyklidňování venkova – možnosti mladých lidí začít samostatnou existenci
zaměstnání pro mladé
podporovat rozvoj občanské vybavenosti – nedostupnost občanské vybavenosti

Návrhy na řešení hlavních problémových oblastí
Odchod mladých lidí z venkova
- finanční podpora mladých lidí (obecní půjčka)
- najít důvody, aby mladí lidé na venkově zůstávali (atraktivní prostředí)
- regionální podpora budování bytové výstavby
Nedostatek finančních prostředků na investiční projekty
- obnova a výstavba nových infrastrukturních sítí – kanalizace, komunikace, veřejná
prostranství, ČOV atd.
- spoluúčast obcí by měla být minimální (budou existovat možnosti získání úvěru – MAS
Posázaví se snaží vyjednávat)
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Návrhy na aktualizaci strategie rozvoje regionu Posázaví
Účastníci setkání byli seznámeni se stávajícím návrhem strategie regionu Posázaví a navrhli doplnit
nebo rozšířit následující body:
-

Aktivita 1.3.5 Místní komunikace, místní objekty

-

Aktivita 1.4.3 Podpora budování odpočívadel, laviček a podobně.

-

Aktivita 2.1.3. Podpora projektové dokumentace

-

Aktivita 2.2.1 Podpora konání spol. akcí.

-

Cíl 2 chybí podpora výstavby infrastruktury

-

Opatření 1.2. možnost tvorby chráněných území

-

Opatření 1.3. Dohled nad charakterem vznikajících nových staveb

-

Opatření 1.5 Podpora kulturních akcí vázaných na turistická centra a historické památky

-

Opatření 2.5. Řeka Sázava- údržba břežního porostu

-

Aktivita 1.1.2. Obnova historických stezek a cest (brát v potaz obdělávání, vymyslet způsob,
na čí náklady) (Jak přesvědčit obhosdařující subjekt, že obnova je správnou cestou
k obnově rázu krajiny)

-

Nové opatření cíle 2- využití odpadů, skládky

-

Aktivita 1.3.1 Úprava veřejných prostranství (zeleň, chodníky apod.) – zvýšení podílu
zelených ploch

-

Aktivita 1.3.3. Podpora původního rázu obcí (již existujících staveb – nejen již existujících
staveb) (Ozřejmit důvody, proč ráz obce zachovat a proč změnit způsob užívání staveb)

-

Aktivita 1.4.2. Revitalizace území (zalesnění, deregulace toků, remízy, rybníky – tůně, travní
porosty, po vodohospodářské stránce), zatravňování svažitých pozemků

-

Opatření protipovodňová opatření – záchytný poldry - doplnit

-

Opatření 2.5. Podpora výstavby infrastruktury a sítí …

-

Opatření 2.4. Budování a podpora informačních center (obecněji formulovat) a jejich
provázání

-

Aktivita 2.5.1. Běžecké trasy, cyklotrasy, vodní trasy, značení jezů, údržba břehového
porostu, pěší stezky, vyjížďkové trasy (značení a mobiliář, sjezdovky)

-

Aktivita 2.7.1 Podpora hypoturistiky a agroturistiky (zlepšení komunikace s vlastníky +
údržba cest)

-

Aktivita 3.2.8. Informovanost směřující k osvětě, vysvětleni funkčnosti krajiny

-

Opatření 3.5. Podpora projektů realizovaných (i s) dětmi a mládeží

-

Aktivita 4.1.6.Propojení NNO – podnikatelé, (podnikatelů a obcí)
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Hodnocení účastníků
Klady:
-

občerstvení – děkujeme STČ
seznámení s názory zástupců z ostatních obcí
výzva pro informování o úřednických výkonech
je dobře, že materiál existuje

Co změnit:
-

pracovní skupinky – workshop nad strategií, problémy
víc času k prostudování strategie (poslat dopředu)
zatopit dřív
strategie je předkládána příchozím pozdě

Podobné setkání s občany:
-

ano - 1

Závěrečné shrnutí a doporučení
Jako největší problém byl definování nedostatek finančních prostředků na investiční projekty,
především na rozvoj a údržbu inženýrských sítí. Problémem je nemožnost získávat dotace pro malé
obce do 300 obyvatel.
Jedině podpora občanské vybavenosti a podpora zaměstnání mladých lidí v regionu mohou zvrátit
negativní demografický vývoj.
Zapsala: Eva Macurová
Doplnil :Ondřej Marek
27.11. 2005
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