Zápis č. 7 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 8.9.2006
Přítomno: 10 členů OV, na pozvání JUDr. Balcar, zástupce firmy EGRETRANS s.r.o.
Omluveni: K. Chaloupková, K. Vosmíková, R. Nedbal
Neomluveni: F. Hnátek, P. Hnátek

PROGRAM:
1. Zahájení a uvítání hosta pí Žemličkovou
2. Informace o stavu jednání ohledně pronájmu části pozemku č. parc. 28 - vodní
plocha (rybník na návsi).
3. Pan Soukup informoval členy OV o tom, že na pořízení zvonu a opravu
zvoničky je k dnešnímu dni vybráno 9.400,- Kč
4. Byla přednesena informace o zamítnutí žádosti změny dopravního značení
Odborem dopravy MěÚ v Říčanech. Pan Soukup podá odvolání proti tomuto
rozhodnutí.
5. Cyklostezka: Po zjištění nových skutečností ohledně projektu stezky pro
chodce a pro cyklisty ve vztahu k napojení stezky do obce a sdělení informací o
jednání se spoluvlastníky pozemku č. parc. 90/1 v k.ú. Všechromy vydává
Osadní výbor Všechrom následující vyjádření, které bude zasláno na OÚ
Strančice (zajistí Ing. Soukup):
 Požadujeme, aby stezka byla doprojektována v souladu s aktuálním
územním plánem a byla protažena přes pozemek č. parc. 90/1 až do blízkosti
vlečky, kde bude převedena přechodem pro chodce a pro cyklisty na
stávající chodník na protější straně komunikace, dle přiloženého plánku.
 Navrhujeme, aby Obecní úřad zajistil soulad všech stupňů projektové
dokumentace přeložky silnice č. II/107 včetně stavby kruhového objezdu
s požadavky na bezpečné křížení s cyklostezkou, a to přeložkou cyklostezky
a vybudováním přechodu pro chodce a pro cyklisty se světelnou signalizací,
dle přiloženého plánku.
 Požadujeme, aby v souladu s § 121 zákona č. 128/200 Sb. o obcích byly
všechny další stupně projektové dokumentace nejen těchto dvou, ale i
ostatních staveb a návrhů týkajících se části obce Všechromy předloženy
Osadnímu výboru k vyjádření.
6. Zjistit stav topení v hasičárně – pan Šťastný zajistí kontrolu popř. opravu a
uvedení topení do provozu.
7. Pan Slabý informoval o tom, že Radou obce Strančice byly odsouhlaseny
požadavky OV, týkající se vestavby toalet do hasičárny, tedy poskytnutí
finančních prostředků na stavební materiál a přívod vody. Podmínkou OÚ
Strančice je zajištění příslušných správních rozhodnutí a provedení prací
občany Všechrom.
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8. Diskuse o možnosti přívodu vody: provést nový vrt nebo táhnout vodu z obecní
studny. Pan Adelt zkontroluje stávající studnu, změří množství vody a pan
Soukup zašle na OÚ finanční porovnání jednotlivých alternativ řešení přívodu
vody.
9. Diskuse o odvozu odpadu z návsi před hasičárnou (betonové panely a roura).
Vzhledem k tomu, že na OÚ Strančice již bylo zasláno několik urgencí na jeho
odstranění, ale k nápravě nedošlo, odhlasoval OV v poměru 9:1, že ho odstraní
na své náklady pan Janda. Proti hlasoval pan Slabý.
10. Dále pan Slabý informoval o tom, že v domě čp. 19 (růžový dům) jsou
ubytováni „romové“ a na nutnost řešení této situace. Na příští schůzi bude
pozván vlastník této nemovitosti. Zajistí V. Adelt.

Zapsala:
Zápis ověřila:

Alena Adeltová
Jitka Žemličková
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