Zápis ze schůze Osadního výboru Všechrom

Zápis č. 22 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 15.10.2008
Přítomní: J. Žemličková, P. Soukup, K. Vosmíková, M. Šťastný, K. Semerák, A. Adeltová,
V. Adelt, I. Pfortnerová, I. Burdun, R. Nedbal
Omluveni:R. Tintěrová
Neomluveni: Petr Hnátek, František Hnátek
Hosté:
E. Nehasilová, G. Ličková, manželé Fuchsovi, J. Miková
Program schůze:
1. Změna v členství v OV
OV souhlasí s ukončením členství pana Františka Hnátka v OV Všechrom, a to na jeho
vlastní žádost. Bude podán Zastupitelstvu obce Strančice návrh na ukončení jeho členství.
2. Žádost o údržbu stromů – pí. Ličková, p. Mika , manž. Fuchsovi
Výše uvedení požádali OÚ o provedení úpravy a prořezání stromů, jejichž padající větve
dle jejich vyjádření ohrožují jak samotné vlastníky přilehlých pozemků a jejich majetek, tak
i kolemjdoucí občany. Jelikož OÚ požaduje vyjádření OV, vydává OV toto stanovisko:
OV souhlasí s prořezáním stromů, popř. úpravou jejich výšky, a to za podmínky, že vše
bude provedeno odbornou firmou.
3. Plán sekání trávy na obecních pozemcích
OÚ bude zaslána žádost o provádění pravidelného sekání trávy na obecních pozemcích,
jejichž lokality byly projednány OV a jsou zakresleny v přiloženém situačním plánku („plán
sekání“). Údržbu ostatních pozemků v majetku obce musí OÚ domluvit s vlastníky
přilehlých nemovitostí nebo ji provádět na své náklady.
4. Spolupráce s OÚ – kontrola MVČR, Jednací řád OV Všechrom
P. Soukup informoval členy OV o výsledcích jeho jednání s MVČR v otázce spolupráce
s OÚ a konzultace návrhu Jednacího řádu. Na doporučení MVČR bude dokument
přejmenován na „Směrnice pro činnost Osadního výboru Všechrom“ a čl. V bude vypuštěn.
Zastupitelstvu obce bude podána nová žádost o schválení tohoto dokumentu.
5. Pomluva ve Strančických listech
P. Soukup seznámil členy výboru s článkem napsaným starostou ve Strančických listech
č.7. OV se k této záležitosti nebude vyjadřovat.
6. Podané informace ohledně:
• cyklostezky - 4 vlastníci dotčených pozemků stále nesouhlasí s jejich prodejem,
• obchvatu - vlastníci dotčených pozemků byli bez vědomí kraje a projektanta
pozváni Obecním úřadem Strančice na jednání, které však bylo v den konání
zrušeno a jeho zrušení bylo pozvaným oznámeno až na místě písemným oznámením
na dveřích OÚ.
• haly HL system a řešení situace cesty před halou – J. Žemličková předložila kopii
dopisu starosty zaslaného jednateli HL system s.r.o., ve kterém ho vyzývá
k dokončení komunikace asfaltovým povrchem, pod hrozbou znovufakturace
poplatku za nepovolený zábor veřejného prostranství a umístění dopravní značky
„zákazu vjezdu vozidel nad 5 tun“. OV k výše uvedenému vydává toto stanovisko:
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OV nesouhlasí s umístěním dopravní značky zákazu vjezdu s omezením
tonáže, jelikož tato komunikace slouží jako příjezdová cesta i pro firmu
Europalivo, s.r.o.
OV doporučuje označit komunikaci značkou zákaz zastavení, čímž by se
mělo zamezit blokování cesty způsobené nakládkou a vykládkou kamionů
před halou HL Systém.
OV nesouhlasí s tím, aby dokončení komunikace bylo podmiňováno
umístěním dopravního značení.

Zapsala:

Zápis ověřil:

____________________________
Alena Adeltová

_____________________________
Pavel Soukup
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