
 

 
 

Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223 
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství zaměřených na 

prosazování rovných příležitostí žen a mužů“ 
 

 
ZÁPIS Z 3. SEMINÁŘE 

 
Dne 25. 9. 2012 v Kasejovicích 

 
Přítomni: dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, 
ženy 50+, zástupci spolků, místní samosprávy, lektor. 
 
Téma: Životní prostředí v naší obci a okolí? 
 
Cíl semináře:  
Cílem semináře bylo zhodnotit životní prostředí na Kasejovicku, poukázat na jeho 
nedostatky a komunitně projednat možné způsoby řešení. Seminář byl zaměřen 
především na problematiku čistoty ovzduší, bioodpad, zeleň. 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Seznámení s tématem a základní informatice o dané problematice. 
3. Diskuze a připomínky k tématu 
4. Shrnutí a závěr 

 
Ad 1 
Komunitní koordinátorka města Kasejovice Lenka Černá přivítala přítomné, účastníky 
z řad veřejnosti a manažerku projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v 
Pošumaví“ Ing. Miroslavu Vackovou a pracovnici představila lektorku semináře Mgr. Pavlu 
Šimsovou. 
 
Ad 2 
Lenka Černá v krátké prezentaci seznámila přítomné s problematikou vztahující se obecně 
k otázkám životního prostředí a upozornila, že toto téma je značně široké a zasahuje 
téměř do všech oblastí lidského života. Poté předala slovo lektorce semináře Mgr. Pavle 
Šimsové.  
 
Ad 3 
Lektorky semináře Mgr. Pavla Šimková poukázala na nejproblémovější oblasti životního 
prostředí, jimiž jsou: ovzduší, hluk, voda, odpady, zeleň a vzhled obce a vyzvala 
přítomné aby jmenovali silné stránky i slabiny obce Kasejovice v těchto oblastech. 
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         Ovzduší              Hluk             Voda          Odpady Zeleň       Vzhled obce 
     + -     +  -     +       -     +      - +

  
     -     +       - 

   
 Lze třídit 
 odpad   
 

 
Spalování 
trávy 
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působící 
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vrtačky… 

 
 
Vodovod 

 
ČOV 
v okolních 
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odpad 

 
Bioodpad** 
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Opravené 
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Lavičky a 
odpočinková 
místa 

 
   Doprava 

    
Kanalizace 

  
Pravidelné 
vyvážení 

  Zeleň 
kolem 
silnic 

Vzhled 
obce 
(Řesanice) 

 
Veřejné 
záchodky 

         Náhradní 
výsadba 
(po kácení) 

  

*Vyjma bývalé „židovské školy“, jejíž oprava je však plánována. 
**Bioodpad lze likvidovat ve spolupráci s obcí. Již připraven projekt na nový sběrný dvůr, kde bude možno        
  odkládat bioodpad. 
*** Problematika ČOV ve spádových obcích může být v případě zájmu veřejnosti projednána na  
     samostatném semináři. 
 
Poté byly vybrány čtyři problémové oblasti – ovzduší, hluk, zeleň a vzhled soukromých 
budov – a účastnící semináře byli vyzváni, aby navrhly možné způsoby řešení těchto 
problémů. 
 
Ovzduší 
Problémem pálení vlhké trávy a větví, kdy zápachem a dýmem obtěžováno okolí. Problém 
lze ošetřit vyhláškou, ale vhodnější doporučení a dobrý příklad. 
Problém spalování nevhodného nebo nekvalitního otopu. Lze ovlivnit dobrým příkladem, 
reklamou/heslem v novinách. 
 
Hluk 
Vhodné omezit místní zdroje hluku jako vrtačky, pily apod. o nedělích a svátcích. Lze 
ošetřit vyhláškou. Vhodnější opět doporučení, dobrý příklad. 
 
Zeleň 
Zeleň kolem komunikací může sloužit jako protihluková bariéra, ale může též snížit 
přehlednost na komunikaci. 
Důležitá je náhradní výsadba za pokácené dřeviny. 
Vhodné ozelenění některých nevzhledných míst v obci. 
Počítá se s novou výsadbou topolů na „Polánecké cestě“ a ozeleněním vodárny 
 
Vzhled soukromých budov 
Vzhled soukromých budov a pozemků v rukou vlastníků. 
Stavební úřad má možnost vyzvat vlastníka nemovitosti či pozemku k nápravě 
nevyhovující situace a případně najmout firmu, která nápravu provede. Částku za 
provedené práce pak může obec na vlastníkovi vymáhat. K takovýmto krokům je 
přistupováno jen v krajním případě. Vhodnější je se s vlastníkem nemovitosti dohodnout. 
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Ad 4 
Kvalitu životního prostředí v naší obci mohou alespoň částečně rozumným 
přístupem ovlivnit sami občané i MěÚ. 
 
Občané 
- zodpovědné a ohleduplné chování k sobě, sousedům, obci… 
- nespalovat plasty, PVC, lakované dřevo atd. 
- nespalovat vlhké listí a větve 
- neobtěžovat pachem okolí 
- minimalizovat hluk ze sekaček, pil, svářeček (o nedělích a svátcích) 
- péče o zeleň (výsadba, ochrana) 
- spolupráce s OÚ/MěÚ (respektovat doporučení a vyhlášky) 
- omezit využívání soukromých motorových dopravních prostředků (využití železnice) 
 
OÚ/MěÚ 
- osvěta 
- informovanost občanů o životním prostředí 
- doporučení, obecní vyhlášky 
- kontroly 
- zřízení úložiště bioodpadu )již zpracován projekt na nový sběrný dvůr, kde je s úložištěm    
  bioodpadu počítáno) 
- snížení hluku (obchvat obce – již řešeno na 1. semináři, protihlukové stěny, zelené pásy  
  podél komunikací 
- spolupráce s občany 
- péče o zeleň (výsadba, zelené pásy) 
- péče o vzhled obce 
 
Dále bylo navrženo provádět osvětu pomocí dobrého příkladu, ale i špatného příkladu – 
upozorněním na ty občany, kteří se chovají zcela v rozporu s doporučeními o péči o 
životní prostředí - prostřednictvím Kasejovických novin, webových stránek města 
Kasejovice (www.kasejovice.cz) a samozřejmě ZŠ Kasejovice. 
V novinách a na internetu možno uveřejňovat doporučení, informace, reklamu a soutěže 
týkající se životního prostředí a jeho ochrany. 
 
 
Shrnutí: 
Seminář splnil svůj cíl. Téma bylo komunitně projednáno. Výstup z jednání je hodnotný, 
návrhy na řešení jsou konkrétní. Kvalitu semináře a řešení z něj vzešlých bohužel snižuje 
malý zájem veřejnosti. 
. 
 
 
V Kasejovicíh dne 4. 10. 2012 
 
Zapsala Lenka Černá 
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Komunitní koordinátorka Města Kasejovice 
 


