MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, o.s.
Zápis z komunitního plánování – kulatý stůl v obci Jeneč
13. srpna 2014
Přítomni: viz prezenční listina

I.

Úvodní slovo

Ing. Filip Uhlíř přítomné seznámil s programem a cíli místní akční skupiny a
navázal popisem smyslu komunitního plánování, kdy tato metoda umožňuje
zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni
obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie.
MAS dle jeho slov klade důraz na zapojení všech aktérů, a to jak veřejného tak
soukromého (potažmo neziskového) sektoru, kterých by se tato problematika
mohla týkat.
II. Seznámení s principy komunitního plánování a metody LEADER
Ing. Filip Uhlíř seznámil přítomné s tím, co je to komunitní plánování a jak
funguje princip kulatých stolů. Komunitní plánování je metoda, která umožňuje
zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni
obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie.
Charakteristickým znakem metody je důraz kladený na zapojování všech, kterých
se zpracovávaná oblast týká, na dialog a vyjednávání a na dosažení výsledku,
který je přijat a podporován většinou účastníků.
III. Prezentace současného stavu sdružení, území MAS a tvorby
strategie
Ing. Filip Uhlíř seznámil účastníky s náležitostmi fungování MAS i jejich
jednotlivých orgánů. Představil celé území, na kterém MAS funguje, aby mohli
účastníci o území uvažovat v širších souvislostech. Dále vysvětlil nutnost a
důležitost kvalitního zpracování strategie území. Vysvětlil, že Koncepční
dokument pro období 2014+ nese název Integrovaná strategie území (ISÚ).
Začátkem roku 2014 byly započaty práce na zahájení tvorby této strategie.
Strategie bere v úvahu jednak statistické ukazatele z území MAS, ale především
bere v úvahu reálné potřeby komunity žijící na území MAS. Právě proto jsou při
tvorbě strategie komunitní plánování a kulaté stoly s občany klíčovou součástí.
IV. Diskuze/dialog
Po seznámení s problematikou panem Uhlířem proběhla diskuze mezi všemi
zúčastněnými nad stanovením cílů obce a způsobem jejich dosažení. Postupovalo
se dle tematických oblastí předpřipravených místní akční skupinou s tím, že
členové komunity měli plnou volnost vyjádřit své názory k dané problematice i
mimo ni.
a. Infrastruktura a doprava
Obyvatelé vyjádřili obavy ze zatížení komunikací kvůli výstavbě továrny Amazon
a rovněž Skanska.
Komunita vyslovila potřebu zlepšit dopravní propojení mezi Jenčí a Hostouní.

Problémem jsou i chodníky, které v některých částech obce najednou končí
svodidly silnice a nemají logické propojení.
Zvýšit bezpečnost by si zasloužila i křižovatka, která napojuje silnici z Jenče na
rychlostní komunikaci R6. Pro cyklisty a pěší je v současném stavu velmi
nebezpečná. Lidé by například uvítali kruhový objezd.
Účastnící vyzdvihli důležitost cyklodopravy. Požadují napojení cyklostezek na
cyklookruh Pražské kolo. Některé polní stezky, v současnosti využívané pro
cyklodopravu by si zasloužily přebudování v plnohodnotné cyklostezky.
Lidé také zmínili možnost obnovení historických polních cest, které byly
v minulosti zaorány nebo splynuly s krajinou.
Komunita požaduje i zvýšení četnosti autobusových zastávek.
Požadují i to, aby na vlakové zastávce v Jenči častěji stavěli projíždějící vlakové
spoje.
Jeneč, stejně jako okolní obce je zároveň členem Sdružení obcí postižených
letištěm Praha. Lidé by uvítali investice do přístrojů na měření hluku, protože mají
pocit, že upadá disciplína letových dispečerů a letové dráhy se dostávají do
koridorů, kde původně letadla vůbec létat neměla. To způsobuje zvýšený hluk
v oblasti.
b. Vybavenost a rozvoj obce
Z hlediska vybavenosti si lidé pouze postěžovali na nedostatečný počet laviček
v obcích. Lavičky podle nich mají i silnou sociální funkci. Zejména v letních
měsících mohou pomoci lepšímu potkávání členů komunity.
c. Zaměstnanost
V místní lokalitě jsou průmyslové zóny, které skýtají dost příležitostí pro
zaměstnání lidí z obcí. Lidé zmiňovali důležitost dopravní obslužnosti.
d. Podnikání a výroba
Lidé by si přáli podporu drobné výroby a místních zemědělců.
Lidem také chybí některé důležité služby, za kterými musí dojíždět. Podpora
drobného podnikání by mohla pomoci obnovit živnostenské podnikání i život
v obcích.
e. Vzdělání a školství
Komunita by si přála finance na přestavbu místních škol.
S tím souvisí i podpora mimoškolních aktivit a různých kroužků.
Výstavba hřišť s vybavením pro větší děti, například skateboardová rampa apod.
Lidé by hodně ocenili i vzdělávání dětí a mládeže z hlediska prevence před
užíváním drog.

f.

Bezpečnost v obcích

Lidé si stěžují na velkou dopravní zátěž.
Komunita také zmiňuje vlny vandalismu, které se několikrát v okolí objevily.
Časté je také vykrádání sklepů.
Objevil se nápad na zavedení kamerového systému. Vyvolal ale rozporuplné
reakce. Někteří lidé oponovali vysokými náklady a špatnou právní vymahatelností
záznamů z kamerového systému, které vždy neslouží jako důkaz.
Lidé by také ocenili větší zapojení místní policie z Telčevsi.
Kamiony totiž nerespektují zákaz vjezdu do obce a často parkují mimo vymezená
místa.
g. Turistický ruch
Opět byly zmíněny cyklostezky, které jsou velmi oblíbené mezi víkendovými
turisty.
Turistický ruch
pohostinství.
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h. Kulturní i sportovní vybavenost a aktivity
Lidé by si přáli zakoupit nové vybavení do Jenečské sportovní haly.
Pozitivní by byla i rekonstrukce fotbalového hřiště a kurtů na tenis a volejbal.
Nové vybavení by potřebovali i rybářské a myslivecké spolky.
i.

Sociální a zdravotní služby

Lidé by uvítali, kdyby obvodní lékař ordinoval častěji než jen dva dny v týdnu.
Absolutně chybí pečovatelská služba pro seniory nebo domov důchodců.
j.

Bydlení

Tento bod byl bez připomínek. Lidé jsou s bydlením v obci a okolí spokojeni.
k. Životní prostředí
Lidé chtějí podpořit činnost ve sběru bioodpadu a kompostace. Zýšení počtu
popelnicí pro bioodpad.
Lidé se stěžují na nedostatečné množství zeleně. Chtěli by zavést jednak izolační
zeleň, která by mohla odclonit hluk z komunikací. Dále by uvítali obnovování
remízků na polích a v okolí obcí. V lokalitě není žádný větší les, který by si lidé
přáli.

Okolí Jenče také trápí vysoká hladina spodní vody, která komplikuje výstavbu
sklepů. Lidé vidí řešení ve výstavbě a obnově místních rybníků. Zmiňovali úpravu
břehů, opravu výpustí a odbahnění. Dále obnova meandru potoků.
Kvůli rozšíření komerčních zón v okolí by byla velmi nutně potřeba zvýšit kapacita
místní čističky odpadních vod.
V.

Závěrečná diskuze

Lidé vyjádřili podporu místní akční skupině a kvitovali, že se někdo aktivně zajímá
o potřeby lidí v obci i okolí.
Výsledky byly přijaty většinou účastníků a budou zohledněny ve Strategii MAS.

Zapsal: Vladimír Weiss
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