Zápis ze schůze Osadního výboru Všechrom

Zápis č. 5 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 15.2.2012
Přítomní: P. Soukup, A. Adeltová, I. Pfortnerová, R. Nedbal, K. Semerák
Omluveni: I. Burdun, J. Žemličková, R. Pták, R. Tintěrová
Nepřítomni: ---Za OÚ: ----

1.) Termín veřejného zasedání zastupitelstva
Předseda OV obdržel od zastupitelů obce informaci o termínu konání příštího veřejného
zasedání zastupitelstva obce (23.2.) i o datumu jeho svolání - oznámení zastupitelům (13.2.).
Tento postup je v přímém rozporu se schváleným jednacím řádem ZO (§ 3), který stanovuje
lhůtu pro svolání min. 14 dnů před jeho konáním. Pozvánka pro veřejnost byla navíc zveřejněna
až dnes odpoledne, tedy pouze 8 dní před konáním zasedání.
Uvedený termín dále nerespektuje lhůty stanovené usneseními ZO č. Z-11-09-10 pro
svolání schůze OV a Z-11-08-10 pro předložení návrhů na zasedání ZO, protože návrh
rozpočtu, který má být podle programu projednáván, byl zveřejněn dne 8.2. a Osadnímu výboru
Všechrom je tím upřeno jeho právo ustanovené § 121 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích.
OV požaduje posunout navržený termín konání veřejného zasedání ZO tak, aby byl
v souladu s jednacím řádem a respektoval termíny stanovené usneseními ZO, v opačném
případě alespoň doplnit níže uvedené návrhy do programu tohoto zasedání v souladu
s obecným ustanovením JŘ ZO Strančice (§ 4 odst. 3).
2.) Návrh k projednání zastupitelstvem obce
Věc: Návrhy na zařazení akcí do rozpočtu obce
Důvodová zpráva: Obecní úřad nerespektoval požadavky občanů tlumočené Osadním
výborem Všechrom a nezařadil do návrhu plánu akcí na rok 2012 žádnou z navržených akcí
(ani z předchozích let). Osadní výbor proto apeluje na zastupitele a žádá o zařazení alespoň
nejdůležitějších návrhů, které trvají z předchozích let, přímo souvisí s bezpečností obyvatel
nebo ochranou majetku obce:
1. chodník na pozemku č.parc. 425/2 v k.ú. Všechromy – požadavek z roku 2007 (zápis č.
16 ze dne 9.11.2007), jedná se o bezpečnost obyvatel ze 13 RD - byl kladně projednán
s vlastníky přilehlých nemovitostí, dotčenými orgány i stavebním úřadem, rada obce doporučila
zastupitelstvu již v prosinci 2010 zařazení do plánu akcí, zastupitelstvu však nebylo nikdy
předloženo k projednání, v listopadu 2010 rozhodla rada o zadání vypracování projektové
dokumentace, rovněž nebylo dodnes učiněno;
2. odvodnění stezky k bývalému drážnímu domku – díky chybějícímu odvodnění dochází
při přívalových deštích a jarním tání k vymílání povrchu stezky a odplavování materiálu.
3. stanovení dopravního značení - snížení rychlosti na návsi na 30 km/hod. – na základě
žádosti o podání vysvětlení a následné stížnosti na postup Odboru dopravy MěÚ v Říčanech a
závěrů z uskutečněného místního šetření (bez přizvání žadatele) bylo stanoveno, že v případě
požadavku od OV bude tento projednán ZO, které rozhodne o uvolnění finančních prostředků
na projekt a realizaci opatření; požadavek od OV byl vznesen již 4.10.2011, v návrhu plánu
akcí však není zařazen.
Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Strančice ukládá OÚ zařadit do plánu akcí a
rozpočtu obce na rok 2012 výstavbu chodníku na pozemku č.parc. 425/2 v k.ú. Všechromy dle
projednaného zadání.
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Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Strančice ukládá OÚ zařadit do plánu akcí a
rozpočtu obce na rok 2012 odvodnění stezky na pozemcích č.parc. 426 v k.ú. Všechromy a
630/1 v k.ú. Svojšovice dle návrhu OV.
Návrh usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje návrh OV Všechrom na
snížení rychlosti ve středu části obce Všechromy na 30 km/hod., ukládá OÚ zařadit do plánu
akcí a rozpočtu obce na rok 2012 projekt a realizaci opatření a ukládá starostovi podat
silničnímu správnímu úřadu návrh na stanovení dopravního značení, vč. zajištění všech
potřebných úkonů (projektová dokumentace, vyjádření dotčených orgánů).
3.) Návrh k projednání zastupitelstvem obce
Věc: Návrh na úpravu dopravního značení křižovatky silnic II/107 a III/1015

Důvodová zpráva: Díky nedostatečnému dopravnímu značení v křižovatce a jeho častému
nerespektování řidiči dochází k častým, i vážným dopravním nehodám. Doplněním
vodorovného značení (přerušovaná krajnice, dej přednost v jízdě) a zvýrazněním svislé
dopravní značky Dej přednost v jízdě jejím umístěním na podkladní tabuli z retroreflexního
materiálu, příp. i umístěním značky A 22 Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou „Místo častých
dopravních nehod“, podle přiloženého schématu by došlo k výraznému zpřehlednění
nestandardní situace v křižovatce a tím výraznému zvýšení bezpečnosti v místě.
Vzhledem k potřebě zajištění trvalého efektu DZ doporučujeme provedení VDZ v tomto
úseku bezúdržbovou technologií (např. FLOPLINE®).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice ukládá starostovi podat silničnímu
správnímu úřadu návrh na úpravu dopravního značení dle návrhu OV, vč. zajištění všech
potřebných úkonů (projektová dokumentace, vyjádření dotčených orgánů).
4.) Stav projednávání návrhů z minulých schůzí
- umístění dopravního zrcadla do křižovatky silnic II/107 a III/1015 – policie se odmítá
vyjádřit k uváděným argumentům a odvolává se na nutnost postupovat podle správního řádu –
vyjádřit se k návrhu jako dotčený orgán v rámci správního řízení; KSÚS souhlasí za
předpokladu, že nebude hradit náklady na umístění zrcadla; Obec Strančice souhlasí za
předpokladu, že nebude hradit náklady na umístění zrcadla; Silniční správní úřad požaduje
projektovou dokumentaci a souhlasy policie, KSÚS a obce Strančice; OV požaduje znovu
předložit návrh ZO (viz. bod 5)
- výměna dodatkové tabulky „Tvar křižovatky“ – přes údajný nesouhlas policie a silničního
správního úřadu (podle informace podané starostou) byla výměna odsouhlasena a provedena;
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- snížení rychlosti na návsi na 30 km/hod – policie se k návrhu nevyjádřila; KSÚS
doporučuje realizaci návrhu za předpokladu, že nebude hradit náklady; Obec Strančice
souhlasí, požadavek musí projednat ZO a vyčlenit na něj prostředky; Silniční správní úřad
souhlasí, požaduje dodržet postup dle správního řádu (projekt, žádost, stanoviska dotčených
orgánů) – OV trvá na tomto požadavku a jeho projednání zastupitelstvem obce (viz. bod 2);
- instalace zpomalovacích prahů – všechny dotčené orgány jsou proti, návrh se jeví jako
neprůchodný;
- umístění značky „Průjezd zakázán“ – nebylo dosud nikým projednáno, OV trvá na tomto
požadavku a jeho projednání zastupitelstvem obce (viz. bod 6);
- reklamace chodníku – podle informace podané písemně starostou obce měla být oprava
provedena 17.12.2011, ale nebyla – OV navrhuje počkat do jara a reklamaci urgovat.
5.) Návrh k projednání zastupitelstvem obce
Věc: Opakovaný návrh na umístění dopravního zrcadla do křižovatky silnic
II/107 a III/1015
Důvodová zpráva: Na základě uskutečněných jednání dotčených orgánů na místních
šetřeních bylo konstatováno, že umístění dopravního zrcadla je možné při dodržení postupu dle
správního řádu a zákona o pozemních komunikacích. OV trvá na tomto požadavku, protože za
současné situace je výhled do křižovatky za určitých okolností nemožný.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice ukládá starostovi podat silničnímu
správnímu úřadu návrh na stanovení dopravního značení – umístění dopravního zrcadla do
křižovatky silnic II/107 a III/1015 dle návrhu OV, vč. zajištění všech potřebných úkonů
(projektová dokumentace, vyjádření dotčených orgánů).
6.) Návrh k projednání zastupitelstvem obce
Věc: Opakovaný návrh na umístění dopravního značení
Důvodová zpráva: OV podal ZO dne 4.10.2011 návrh na umístění dopravní značky B32 –
„Jiný zákaz – Průjezd zakázán“ na stávající sloupek DZ před domem č.p. 12 ve Všechromech,
protože místní komunikace od návsi k benzínové pumpě je touto značkou označena pouze
v jednom směru (od BP na náves), což není dostatečné řešení pro zajištění únosné frekvence
dopravy na této komunikaci. Tento návrh byl sice zařazen do programu zasedání, ale nebyl
zastupitelstvem projednán, nebyl ani následně prošetřen starostou podle schváleného usnesení,
ani zrealizován.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice ukládá OÚ zajistit umístění dopravní
značky B32 – „Jiný zákaz – Průjezd zakázán“ na stávající sloupek DZ před domem č.p. 12 ve
Všechromech.
7.) Úprava dopravního značení přejezdu vlečky
Předseda OV informoval členy o zamítnutí obnovení šetření ve věci změny dopravního
značení přejezdu vlečky – zrušení „stopky“ odborem dopravy MěÚ v Říčanech (Ing. Douša) se
zdůvodněním, že odstranění porostu v okolí vlečky není trvalé.
8.) Oprava místní komunikace
Vzhledem k tomu, že překopy místní komunikace nad pozemkem č.parc. 35/4 nebyly řádně
uvedeny do sjízdného stavu, žádá OV o zajištění opravy povrchu komunikace v místě překopů.
Přílohy: Zadání projektu chodníku 425/5 - www.vsechromy.cz/chodnik.pdf
Zapsal: Ing. Pavel Soukup
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