ZÁPIS Z 1. SEMINÁŘE
Dne 26. 6. 2012 v Kasejovicích
Přítomni: dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku,
maminky dětí, ženy 50+, zástupci spolků, místní samosprávy, lektor.
Téma: Budou mít Kasejovice silniční obchvat?
Cíl semináře:
Komunitně projednat téma s ohledem na možnosti občanů Kasejovic ovlivnit daný
problém.
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Seznámení s tématem a základní informatice o dané problematice.
Práce ve skupinách
Shrnutí a závěr

Ad 1
Starostka města Kasejovice Ing. Marie Čápová přivítala přítomné, manažerku projektu
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“ Ing. Miroslavu Vackovou a
pracovnici SÚ Kasejovice Zdeňku Kučerovou a předala slovo koordinátore výše
zmíněného projektu a lektorce tohoto semináře Lence Černé.
Ad 2
Lenka Černá v krátké prezentaci seznámila přítomné s problematikou přeložky silnice I /20
Kasejovice – Nová Hospoda, s dokumenty k této dosud neexistující stavbě a s postojem
ŘSD k řešení tohoto problému.
Ad 3
Lenka Černá vyzvala přítomné, aby ve třech skupinách navrhli , jak by mohli občané
Kasejovic daný problém řešit a přispět k urychlení výstavby přeložky.
Návrhy na upozornění potřeby výstavby silničního obchvatu obce Kasejovice
1. Skupina
 Měření hluku
 Okna – nebude – li obchvat alespoň ulehčení pro obyvatele, trojskla…
 Počítání provozu (SUS poskytnout metodiku)
 Šířka silnice, chodníky – ohrožení chodců, cyklistů
 Mýtné – zpoplatnit silnice 1. třídy
 Požadavek (nespecifikováno)
 Cyklisté (nespecifikováno)
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2. Skupina
 Petice občanů.
 Nově zjistit počet vozidel/24 hodin
 Oslovit hygienickou službu – hlukové zatížení
 Rychlost v obci – důsledná kontrolo policií ČR
3. Skupina
 Navrhujeme účast p. Kuťáka a zástupců krajů a příslušných ministerstev.
Poznat situaci na místě by bylo nejvhodnější.
 Provozem na silnici I /20 vznikají majitelům přilehlých nemovitostí vážné
materiální škody. Existuje způsob uplatnění náhrady těchto škod? Jedná se o
praskliny ve zdivu, zničené fasády, okna. A dále je zřejmé, dle malého počtu
nemovitostí u silnice nabízených realitními kancelářemi, že ceny těchto
nemovitostí výrazně klesly. Kdo tyto ztráty vlastníkům nahradí? Po poslední
úrovně povrchů byl v některých místech povrch zvýšen tak, že veškerá dešťová
voda zatéká pod domy atd…
 Prozkoumat vliv dopravy na zdraví občanů – hluk, vibrace, prach atd…
. Po práci ve skupinách zástupci prezentovali své návrhy, které byli ještě slovně doplněny.
Ad 4
Návrhy byly shrnuty do jednoho výstupu.
Shrnutí návrhů na upozornění potřeby výstavby silničního obchvatu obce
Kasejovice:
 Měření hluku – možno požádat Krajský hygienický úřad o změření hluku a zjistit
zda nedochází k překračování limitů hluku podél komunikace I /20.
 Nezávislý průzkum vlivu dopravy na zdraví občanů.
 Zvážit instalaci protihlukových opatření.
 Provést sčítání dopravy (dle pravidel obecně platné metodiky);V roce 2011
zvýšeno mýtné, z čehož vyplývá nárůst kamionové dopravy v obcích.
 Upozornit na nevyhovující parametry vozovky i chodníků a z toho plynoucí
sníženou bezpečnost chodců a cyklistů.
 Navrhnout zpoplatnění silnic 1. třídy pro kamionovou dopravu.
 Petice, demonstrace.
 Vyzvat policii ČR k důsledné kontrole dodržování rychlosti v obci.
 Jednání s p. Zdeňkem Kuťákem (ŘSD ČR, správa Plzeň), zástupci kraje a
příslušných ministerstev. Upozornit na šíři tohoto problému a požadovat jeho
řešení.
 Upozornit na škody, které vznikají vlastníkům nemovitostí v těsné blízkosti I /20.
 Upozornit na pokles cen a praktickou neprodejnost nemovitostí v těsné blízkosti
silnice I /20.
 Pokusit se řešit problematiku obchvatu se starosty okolních obcí (př. Nepomuk,
Blatná).
● Založit občanskou iniciativu, která povede k naplnění výše jmenovaných bodů.
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“

Na závěr Lenka Černá poděkovala všem za účast a jejich návrhy, které by měly vést
k založení občanské iniciativy, jejímž cílem bude upozornit na stávající špatnou situaci
způsobenou narůstající dopravou na silnici I /20 a absencí silničního obchvatu Kasejovic.
Shrnutí:
Seminář splnil svůj cíl. Téma bylo komunitně projednáno. Výstup z jednání je dostatečně
hodnotný, návrhy na řešení jsou konkrétní.
Následovat bude výzva občanům Kasejovic k založení občanské iniciativy. Cílem této
občanské iniciativy bude upozornit na absenci silničního obchvatu Kasejovic a problémy
z tohoto faktu vyplývající.

V Kasejovicíh dne 27. 6. 2012
Zapsala Lenka Černá
Komunitní koordinátorka Města Kasejovice
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