Zápis ze schůze Osadního výboru Všechrom

Zápis č. 15 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 23.8.2007
Přítomni:

P. Soukup, R. Nedbal, V. Adelt, I. Burdun, K. Semerák, J. Žemličková, I.
Pfortnerová, M. Šťastný
Omluveni: A. Adeltová, K. Vosmíková, R. Tintěrová
Neomluveni: F. Hnátek, P. Hnátek
PROGRAM:
1. Stavební úpravy hasičárny
2. Cyklostezka - jednání s vlastníky pozemků
3. Rekonstrukce veřejného osvětlení
4. Veřejný přístup k internetu v hasičárně
5. Různé dle podnětů

K bodu 1.) materiál na stavební úpravy je již k dispozici, povolení zařídil P. Soukup, hlavní
organizátor prací bude V. Adelt. Zatím J. Žemličková zajistí přestěhování knih z dolní
místnosti do prostor v 1.patře.
K bodu 2.) P. Soukup poslal na OÚ Strančice návrh na změnu smluv o odkupu pozemků, J.
Žemličková se pokusí v termínu do 14 dnů sjednat schůzky s vlastníky, kteří nebyli na
předchozím jednání a dále s p. Červem, který nesouhlasí s navrženou cenou za pozemky,
nutné k vykoupení.
K bodu 3.) ze strany osadního výboru byl OÚ předán návrh na rozšíření osvětlení s tím, že
buď bude přijat a nebo o sporných bodech bude jednáno. Bohužel komunikace v této
záležitosti byla ze strany OÚ nulová, pouze p. Soukup získal informaci, že proti návrhu
Osadního výboru byla 2 světla vynechána. Rekonstrukce není ještě dokončena - p.
Žemličková se na tuto záležitost zeptá na OÚ Strančice přímo p. Slabého, který má tuto
záležitost na starost.
K bodu 4.) v hasičárně je již umístěn počítač, poloha hasičárny však podle dosavadních
zjištění neumožňuje přijímat internetové vysílání z vysílačů v okolí, internet po pevné tel.
lince není ekonomický, určitá možnost podle návrhu přítomných by byl internet nově
inzerovaný tzv. Ufon – prověří P. Soukup.
K bodu 5.) v záležitosti parkování vozidel na chodníku naproti domu č.p. 28 se všichni
přítomní shodli na tom, že vzhledem k obnovení provozu na této silnici a k frekvenci
projíždění velkých vozidel a kamionů není možné, aby chodník u silnice byl neprůchodný,
nehledě na to, že takovéto parkování je v rozporu se zákonem o provozu na pozemních
komunikacích - na tuto skutečnost budou majitelé těchto vozidel písemně upozorňováni,
pokud se situace nezlepší, bude přivolána Policie ČR.
Další podnět se týkal nepořádku okolo popelnic před domem č.p. 19 na návsi (ubytovna) majitel se údajně nachází mimo ČR a tak je potřeba získat kontakt na provozovatele, který by
tuto záležitost uvedl do pořádku – zjistí p. Žemličková na OÚ Strančice. Dále bylo opět
upozorněno na rozbitý kanál před č.p.5 - p. Žemličková tuto opravu zaurguje na OÚ
Strančice.
Zapsala:

Zápis ověřil:

____________________________
Jitka Žemličková

____________________________
Pavel Soukup
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