Zápis z Rady Mikroregionu Voticko ze dne 11. 2. 2016
(zasedací místnost Mikroregionu Voticko)
Přítomni:

Viktor Liška (předseda svazku)
Jiří Slavík (starosta města Votice)
Marcela Čedíková (starostka městyse Vrchotovy Janovice)
Rudolf Vobruba (starosta obce Mezno)
Jarmila Trachtová (starostka obce Heřmaničky)

Omluveni:

-

Hosté:

Lenka Sladkovská (starostka obce Ješetice)
Miloš Jelínek (starosta obce Střezimíř)
Ivan Novák (starosta obce Olbramovice)
Lucie Krubnerová (kancelář mikroregionu)
Olga Vinšová (kancelář mikroregionu)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Dopravní obslužnost - mikroregion
3. Příprava na jednání s p. ministrem – využití opuštěného drážního tělesa
4. Diskuze
Add 1) Zahájení, schválení programu
Předseda svazku Viktor Liška zahájil jednání, přivítal všechny přítomné. Následně představil
členům Rady program jednání a konstatoval usnášeníschopnost Rady, neboť je přítomno 5
členů. Nikdo nevznesl doplňující body k jednání. Zapisovatelkou byla pověřena Olga
Vinšová.
Usnesení:
Viktor Liška konstatoval, že rada DSO Mikroregionu Voticko je usnášeníschopná, neboť
jsou přítomni všichni členové Rady. Rada Mikroregionu Voticko bere na vědomí přehled
bodů jednání a schvaluje program počtem 5 hlasů. Rada schvaluje zapisovatelkou Olgu
Vinšovou počtem 5 hlasů.
Add 2) Dopravní obslužnost - mikroregionu
Jednotliví starostové obcí přednesli své požadavky k možnému řešení problematiky dopravní
obslužnosti mikroregionu:
Obce Ratměřice, Zvěstov, Jankov – zajistit dopravní obslužnost do zaměstnání na 6:00 (do
Votic), dopravní obslužnost pro děti do škol – na 7:30.
Mezno – zajistit dopravní obslužnost na 6 hod do Votic (orientace na jih je zajištěna
dálkovými autobusy), zajistit dopravní obslužnost mikroregionu – okružní linka (svoz dětí,
zaměstnanců, seniorů) – ne velké autobusy – preferovat mikrobusy (+ lepší vytíženost
cestujícími, sjízdnost místních komunikací). Zajistit obslužnost k lékařům.
Ješetice – řešit problém s řidiči autobusů, jezdí trasy mimo jízdní řád.
Votice – Zajistit dopravní obslužnost k vlakové dopravě – Olbramovice.

Heřmaničky – ranní autobus do škol – se potkává s vlaky – což způsobuje pozdní dojezdy dětí
do školy (cca o 10 min.), odpolední autobusy ze škol – dlouhá čekací doba pro děti –
posunout cca o ½ hodinu.
Vrchotovy Janovice – problém vlaková doprava Sedlčany – Olbramovice. (výuka končí 14:30
vlakový spoje jede až kolem 17:00),
Řešit: – obce přispívají na dopravní obslužnost vysokou částkou 190 Kč/osoba (oproti
okolním regionům – viz. Sedlčansko – 20 Kč/osoba.
Zajistit – kyvadlovou dopravu ke každému rychlíkovému vlakovému spoji – požadavek na
kraj (z Votic – nádraží – OÚNZ – Srbice – přes Olbramovice centrum – vlakové nádraží
Olbramovice).
Možnost – ekologické dopravy (s návrhem seznámil V. Liška) – elektrobusy, problematika –
založit neziskovou organizaci – spravovat sami – 2 zaměstnanci ? )
Úkol:
Předat mikroregionu (tel. emailem – vinsova@mikroregiondzbany.cz) případné další
podklady, podněty k vyjednávání Termín: do …..
Přizvat k jednání – ředitele ČSAD (zajistí p. Slavík), p. Dřízhalovou z kraje (zajistí …) kdo
Usnesení:
Rada mikroregionu pověřuje počtem 5 hlasů kancelář mikroregionu dalším jednáním ohledně
optimalizace dopravní obslužnosti regionu. Zároveň pověřuje počtem 5 hlasů p. starostu
Slavíka zajištěním jednání s ředitelem ČSAD Benešov a p. Dřízhalovou z odboru dopravu KÚ
Středočeského kraje.

Add 3) Příprava na setkání s p. ministrem – využití opuštěného drážního tělesa
Předseda mikroregion p. Liška seznámil s termínem schůzky ministrem dopravy – Ing.
Danem Ťokem – datum schůzky je 15. 3. 2016 od 15:00 hod. Následovala diskuze nad
mapou, jednotliví starostové přednesli své návrhy a podněty na využití opuštěného drážního
tělesa.
Mezno – využít silnic souběžnou s dálnicí, určit místo návaznosti na jih cyklostezka PrahaVídeň, možné vybudování rozhledny z mostu. Trasa do Střezmíře – nádraží. Historická
drezína (projekt je v souč. době realizován). Návaznost na Čertovo břemeno, Toulava.
Atraktivity – turistický uzel, lyžařské trasy – maximálně efektivně využít.
Střezimíř – možné využití soubor budov nádraží – jako technické kulturní památky (s p.
Rákosníkovou NPÚ), jako depo drezín.
Ješetice – vedou se jednání o prodeji pozemků, seznámit zastupitelstvo obce s možným
využitím opuštěného drážního tělesa – pozemky nelze v budoucnu využívat pro zemědělství
(eko. zátěž, neúrodná půda – hlušina ….) naopak + možné vybudování cyklostezky – zvýšení
turistického ruchu, atraktivity obce, …..
Možnost – řešit problém - vybudovat obslužnou komunikaci na nové nádraží
Heřmaničky – p. starostka seznámila se studií využití v centru obce – vybudovat nové náměstí
(centrum obce) s budovou OÚ a s hřištěm pro děti (v současné době v obci chybí funkční
centrum), dále návaznost na cyklostezky
Votice – trať za silem – napojení do Votic okolo Pilaře – cyklostezkou (využívat i pro in-line)
Podporovat možné vybudování obchvatu kolem Křešic.
Olbramovice - vybudovat cyklostezku s návazností na okruh Sidonie Nádherné, směrem na
Čapí hnízdo dále navázat na cyklostezky od Bystřice až na Konopiště

Následovala diskuse nad programem, plánem a organizačním zajištěním návštěvy ministra
dopravy D. Ťok mikroregionu.
Řešit:
Problematika materiálových přebytků – + možné řešení nabídnout zpracování – úložiště,
výspravky cest – řešení mohou nabídnout jednotliví starostové.
Cena výkupu pozemků – co možná nejnižší cena – jde o společenský zájem – následné využití
a údržba bude v režii obcí.
Usnesení:
Rada mikroregionu pověřuje počtem 5 hlasů kancelář svazku organizací návštěvy ministra
dopravy D. Ťoka mikroregionu Voticko a pozváním zástupců z Bystřice, Sudoměřic, pí
Jandíkové (ŘSD), p. Krejčího (Trigema), pí. Ivany Dobešové (poslankyně). Dále Rada
mikroregionu pověřuje počtem 5 hlasů kancelář svazku zpracováním prezentace možnosti
využití opuštěného drážního tělesa.
Add 4) Závěr – diskuze
V rámci diskuze přednesl p. starosta Střezimíře možnost prezentace obcí prostřednictvím
Českého rozhlasu – stanice Radiožurnál – audioreportáž, která je následně umístěna na webu
rozhlasu
Návrh dalšího jednání rady mikroregionu byl stanoven na:

Zapsala: Olga Vinšová 11. 2. 2016

Ověřil:

Viktor Liška

__________________________

Jiří Slavík

__________________________

