Zápis ze schůze Osadního výboru Všechrom

Zápis č. 24 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 15.1.2009
Přítomni:

Ing. P. Soukup, R.Tintěrová, M. Šťastný, R. Nedbal, K. Semerák,
Ing. J. Žemličková
Omluveni: I. Burdun, A. Adeltová, I. Pfortnerová
Neomluveni: V. Adelt, P. Hnátek, K. Vosmíková
Projednáno:
Žádost o odkoupení pozemku č. parc. 451 v k.ú. Všechromy (příjezdová cesta k čp.53 Buchtovi):
Pokud obec nemá v úmyslu cestu uvést do patřičného stavu (§ 20 odst. 7 vyhl. č. 501/2006 Sb.),
OV vzhledem k tomu, že cesta je slepá, s prodejem souhlasí (pokud nebude na překážku vedení
stávajících inž. sítí), a to za podmínky, že spodní část cesty v délce 7 m (od komunikace na č.
parc. 484) bude oddělena a zůstane veřejná (v majetku obce), aby byl zachován přístup na
pozemek č. parc. 36/3 a stávající vjezd na pozemek č. parc. 40/1. Dále upozorňujeme na
skutečnost, že pozemek č. parc. 451 pokračuje přes vlečku a silnici II/107 až do kruhového
objezdu (prodejem i této části pozemku do soukromého vlastnictví by mohlo dojít k omezení
provozu na těchto komunikacích).
Žádost o odkoupení pozemku č. parc. 421/2 v k.ú. Všechromy:
OV souhlasí s prodejem části pozemku po oddělení pruhu o šířce 2 m podél fasády objektu
če. 8 (přibližně v místě stávajícího oplocení) na náklady žadatele. Oddělený pruh navrhujeme
nabídnout k prodeji vlastníkovi če. 8.
Dále byly upřesněny návrhy do rozpočtu obce:
-

oprava chodníku od č.p. 30 směrem do obce až ke stávajícímu chodníku před č. parc.
st. 1 v délce cca 200 m (vč. respektování stávajících vjezdů)
vybudování chodníku vč. odvodnění podél č. parc. 65/3 a 66/7 a jeho napojení přes
plánovanou přeložku komunikace č. II/107 na připravovanou stezku na pozemku č.
parc. 426 (k drážnímu domku)
projekt oddílné kanalizace a ČOV pro Všechromy
odborné prořezání památných „Švehlových lip“ a starých dubů u komunikace na č.
parc. 484.

Ing. Soukup informoval OV o ukončení stavebních prací na objektu hasičárny - byl vydán
kolaudační souhlas, veškerá dokumentace byla předána OÚ Strančice k archivaci.

Zapsala:

Zápis ověřil:

____________________________
Ing. J. Žemličková

_____________________________
Ing. Pavel Soukup
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