ZÁZNAM NA
PAMĚTNOU
„Konopišťská 6“
K6/2009/01
ze dne 27. 3. 2019, schůzka na Měst. úřadě Benešov
Program:
1) Údržba a úklid areálu
2) Diskuze a různé
Přítomni:
David Drábek (Povodí Vltavy)
Ing. Miroslav Jankovský (LČR – Lesní závod Konopiště)
Radka Kmochová (NPÚ)
Ing. Petr Mareš (Komise pro Konopiště – KpK)
František Paluš ml. (Komise kulturní – Kk)
Václav Pošmurný (KIC),
Bohumil Rataj (TS Benešov)
Mgr. Jana Sedláčková (NPÚ)
Mgr. Zdeněk Zahradníček (Město Benešov)
Bohuslava Zemanová (Posázaví)
Zahájení:
Z. Zahradníček přítomné přivítal a P. Mareš je seznámil s důvody a cílem obnove ní schůzek, konaných na platformě
významných subjektů, v Konopišti aktivních – rytmus jednání by byl kvartálně (nebo častěji dle potřeby) s tím, že jedenkrát
ročně bude schůzka rozšířena o účast soukromníků v Konopišti rovněž působících. Hlavním cílem aktuálního jednání je
příprava areálu na sezonu 2019 a koordinace aktivit v Konopišti.
1) Údržba a úklid areálu

1a) velké parkoviště
TS Benešov parkoviště zametou čistícím vozem před zahájením sezóny, obdobně se plocha parkoviště zamete min. 1x
měsíčně, odpadkové koše vyvážejí TS 3x týdně, v sezoně navíc ještě v sobotu,
na parkovišti s automatickou obsluhou je k dispozici během dne obsluha (jako kontrola či k řešení příp. nedostatků provozu
apod.), parkoviště je v provozu od 8 do 19 hodin za sazbu Kč 60/den pro osobní automobily, místní mohou využívat
bezplatného krátkodobého parkování (do jedné hodiny)
1b) průjezdové komunikace + chodník z Benešova (od mlékárny)
Chodník z města kolem mlékárny udržují TS Benešov, tj. odvoz odpadu z odp. košů, sekání trávy, případný úklid od
odpadků též po straně k silnici Benešov-Václavice.
Průjezdové komunikace v Konopišti, tj. cestu z velkého parkoviště kolem Staré myslivny k infocentru, odtud podle rybníka
až za divadlo „ke křížku“, zpět podél jižního zámeckého svahu k Růžové zahradě a nahoru na rozcestí pod zámek, dále
cestu po hrázi rybníka – zametacím vozem dle potřeby uklízí TS Benešov (+ odvoz odpadků z odpadkových košů)
Vzhledem k tomu, že neprůjezdná lobkovická cesta je hojně využívána pěšími turisty, TS zajistí její úklid (zametení),
frekvence dle potřeby, avšak min. jedenkrát důkladně uklidit před zahájením sezóny
1c) stezka kolem rybníka
Odvoz odpadků je v péči TS Benešov, padlé stromy na obou březích rybníka odstraní dle možnosti co nejdříve LČR.
Most Žofín spravuje a uklízí TS Benešov dle potřeby.

1d) areál letního divadla a sudové restaurace, provoz veřejného WC
KIC zajistí provoz veřejného WC co nejdříve, nejlépe se zahájením sezóny (duben, květen, září o víkendech, červensrpen denně kromě pondělí). Provoz sudové restaurace zatím není dořešen, nicméně v nejbližší době KIC zajistí odvoz
nepotřebného (a „nezdobného“) mobilního inventáře (staré lednice apod.).
1e) cesty okružné kolem zámku + Růžová zahrada
Úklid a údržba jsou v péči správy zámku. Mgr. Sedláčková vyslovila požadavek o častější kontrolu ze strany městské
policie kolem zámku + parkování zejména kolem přírodního divadla.
1f) dětské hřiště V Syrých
Odvoz odpadků – TS Benešov, provoz byl již neformálně zahájen. Odstranění sezónní pásky kolem atrakcí zajistí KpK
(Mareš).
1g) altán a jeho okolí na Tuškově
Problémem se jeví pořádek v altánu hlavně v sezóně (po hromadných akcích – zejména turistické pochody apod.). Je
žádoucí jednak zamezit volnému přístupu psů do altánu, který se odráží v nevalném stavu povrchu stolů a lavic. Ve
spolupráci mezi TS Benešov (které vyváží odpadkové koše a udržují bezprašnost cesty na Tuškov pro eko-vláček
kropením) a LČR by bylo vhodné zajistit úklid interiéru altánu zametením podlahy + sezení a stoly „mokrou cestou“
alespoň 1x měsíčně).
V souvislosti s opakovaným problémem volně pobíhajících psů v oblasti Tuškova, Šiberny i bezprostředního okolí zámku
(na který upozornila pí. kastelánka Sedláčková) bylo dohodnuto prostřednictvím Města Benešov zvážit dvě možnosti
-

Osadit významná rozcestí, altány apod. informační cedulkou (piktogramem) s upozorněním, že v tomto areálu
jsou psi venčeni výhradně na vodítku nebo
Vyjasnit, zda lze problém v parku řešit obecní vyhláškou

2) Diskuze a různé
2a) nebezpečné stromy – větve
Ing. Jankovský informoval o práci v parku – práce probíhají celoročně, momentálně na Tuškově, v Šiberně. Diskutována
byla bezpečnost na stezce kolem rybníka (z titulu kontroly stromů), problému bude zřejmě věnováno některé další jednání
K6.
2b) skautská akce OBROK
Koná se na konci května, informace o způsobu působení takového počtu lidí v parku jsou bohužel kusé a vládne nejistota
či obavy z toho, jaké dopady bude mít tato akce na přírodu parku, hygienu apod. LZ Konopiště, TS Benešov i správa zámku
mají k dispozici poměrně značné počty brigádníků z řad skautů – i tady je třeba jednat s organizátory akce, aby měla pomoc
skutečný smysl a byla účelně vynaložena.
2c) rekonstrukce budovy „celnice” a zprovoznění lobkovické cesty
Problém urychleného řešení opravy a zprůjezdnění této komunikace vnímají všichni zúčastnění jako palčivý. Bohužel
jednání NPÚ-Město před delší dobou „zamrzla” a je třeba je urychleně obnovit, z každé schůzky vyhotovovat záznamy a
vést NPÚ i Město k nějakému kompromisu. Bude rovněž vyzkoušeno řešení formou dotace na lesní cesty (pokud to bude
možné) – viz dále.
2d) Využití dotace na lesní cesty
Podle informace ze strany Posázaví lze formou dotace (100%) až do roku 2020 čerpat finance na obnovu lesních cest do
šíře 2,5 metru. Je nejvýše žádoucí (na tom je jednotná shoda) pokusit se tyto dotační tituly využít na akce obnovy
- promenádní cesty
- lobkovické cesty
- mobiliáře parku.

Místostarosta mgr. Zahradníček vyvolá jednání s NPÚ s tím, že takové projekty budou předjednány a pokusíme se o získání
příslušných dotací. Cílový termín jednání s NPÚ je 24.4. během dne (s „komornější účastí” – Město, Posázaví, KpK event.
další) s tím, že následně proběhne další schůzka K6 (tentýž den) – zajistí mgr. Zahradníček.
2e) provoz vláčků + posila ve špičkových časech v sezóně
Na základě námětu z KpK i od občanů, je připravována posila ekovláčku formou dvou mikrobusů na sezonu. Vozily by
návštěvníky z BN do Konopiště a zpět s odjezdy ca 15 min. po eko-vláčku (od 9.30 do 14.30, 5x denně) na poněkud
zkrácené trase s menším počtem zastávek. Mgr. Zahradníček prověří s objednavatelem busů (ČSAD) technické provedení
autobusů, aby mohly cestovat rodiny s kočárky resp. byl možný bezbariérový nástup. V diskuzi byl doporučen (p.Paluš)
reklamní polep autobusů s poukazem na Konopiště.
2f) provoz po hrázi rybníka
Vesměs bylo konstatováno, že současné zjednosměrnění provozu po hrázi není šťastným řešením, protože při
neprůjezdnosti lobkovické cesty dramaticky zhoustla doprava kolem Staré myslivny - v části, kterou drtivá většina
přespolních návštěvníků (na cestě z parkoviště) považuje za pěší zónu. Panuje shoda na návrhu osadit cestu po hrázi
značkami „přednost protijednoucích vozidel” směrem od infocentra na hráz resp. „přednost před protijednoucími vozidly”
na příjezdu ze silnice Benešov-Václavice na hráz a k infocentru – zajistí mgr. Zahradníček. O tomhle problému vedení
města jednalo s kastelánkou 4. března. Následně to místostarosta R. Tichovský řešil s dopravním správním úřadem a
dopravní policií a ti trvají na jednosměrné komunikaci. Údajně proto, že při vjezdu na ní není dohled z jednoho konce na
druhý. Dopis o tom šel tento týden na zámek. – info z 28.3. – mgr. Zahradníček.
2g) zprůchodnění spojky podél Konopišťského potoka
Ve spolupráci Povodí Vltavy-Posázaví-TS Benešov je zvažováno zprůchodnit pod mostkem na odbočce k Racku stezku
podél potoka. Tedy Konopiště-Poříčí n.S., de facto příchod k Měsíčnímu údolí, aniž by chodci museli vystoupat na rušnou
a nepřehlednou silnici. Pí. Zemanová připraví další postup resp. vyzve zainteresované k místní prohlídce apod.

Zasedání skončilo v 17 hodin
Zapsala: Petr Mareš
Zápis ověřila: Zdeněk Zahradníček

