Zápis ze schůze Osadního výboru Všechrom

Zápis č. 8 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 20.11.2012
Přítomní: P. Soukup, J. Žemličková, R. Nedbal, R. Pták, K. Semerák
Omluveni: I. Pfortnerová, I. Burdun, A. Adeltová, R. Tintěrová
Nepřítomni: ---Za OÚ: ----

1.) Neplnění usnesení ZO
Tajemník obce soustavně porušuje usnesení zastupitelstva obce Z-11-08-10 a nepředkládá
zápisy ze schůzí osadního výboru na program zasedání ZO. Osadní výbor žádá vedení obce o
zajištění nápravy a provedení opatření k zamezení opětovnému porušování usnesení ZO. Dále
OV žádá o sdělení informace, jak bylo postupováno ve věci opravy hřbitovní zdi (viz. zápis č. 6
bod 3.), a to ve lhůtě do 15 dnů, a podává urgenci ve věci opravy překopů komunikace nad
pozemkem č.parc. 35/4 (viz. zápis č. 5 bod 8).
2.) Návrh k projednání zastupitelstvem obce
Věc: Odcizený zvon
Předseda výboru informoval členy o stavu kauzy. Pan Martin Stolař z Louňovic, který
podle informací policie zvon prodal v aukci, nereagoval na výzvu OV a neposkytl mu ani
kontaktní informace na současného držitele zvonu. Jedinou možností zůstává podání žaloby
starostou obce.
Důvodová zpráva: V dubnu 2012 byl v internetové aukci prodán odcizený zvon ze
Všechrom p. Martinem Stolařem neznámému kupci. P. Stolař získal zvon v roce 2004
dědictvím rodinného domu č.p. 148 v Louňovicích, kde se zvon nacházel, jeho předchozí
oprávněné držení nebylo doloženo, tudíž nelze uplatnit vydržecí právo podle § 134 OZ. Policie
podle poskytnutých informací nemůže kvůli promlčení trestného činu krádeže zvon zabavit, a
p. Stolař odmítl sdělit kontaktní údaje na kupujícího. Státní zástupkyně doporučila obrátit se na
soud s občanskoprávní žalobou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice ukládá starostovi podat ve spolupráci
s právním zástupcem obce žalobu na vydání odcizeného zvonu ze Všechrom.
3.) Zpomalovací prahy
OV s ohledem na množství negativních ohlasů na výsledek projednání návrhu na umístění
zpomalovacích prahů na návsi navrhuje založit petici na podporu tohoto návrhu a předat ji
starostovi obce a požadovat řádné projednání návrhu.
4.) Polní cesta na Kašovice
OV nesouhlasí se způsobem vyřízení petice občanů za omezení vjezdu motorových vozidel
na polní cestu Všechromy – Kašovice, protože není v souladu s usnesením rady obce R-12-1404 – není zřejmé, se kterým orgánem byl návrh projednán, není doložen žádný zápis z jednání.
Proto OV žádá o splnění tohoto usnesení a podání informace o výsledku jednání vč. písemného
zápisu.
5.) Odkaz na internetové stránky osadního výboru
Předseda informoval členy o přijetí usnesení rady obce R-12-16-10 a zastupitelstva obce Z12-04-07, kterými se tyto orgány „plně distancují od výroků a informací zveřejňovaných na
stránkách www.vsechromy.cz“. OV konstatuje, že tím považuje za splněný svůj požadavek na
umístění tohoto odkazu na internetové stránky obce, přestože není umístěn ve složce Kontakty.
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Předseda dále podal informaci, že návštěvnost stránek OV stoupla od přijetí těchto usnesení
více než trojnásobně.
6.) Nebezpečná křižovatka
Předseda informoval členy o vývoji projednávání návrhu na úpravu dopravního značení
křižovatky na Strančice (II/107 x III/1015):
- písemná žádost podaná obecním úřadem byla zamítnuta odborem dopravy v Říčanech
- policie odmítla sdělit údaje o dopravní nehodovosti v křižovatce s odůvodněním, že tyto
údaje nemá k dispozici
- Ministerstvo vnitra poskytlo statistické údaje o 12 nehodách v této křižovatce od roku
2007
- MV dále přikázalo DI PČR a KRPS poskytnout požadované informace o dopravních
nehodách i přesto, že je samo žadateli již poskytlo
- Ing. Douša z odboru dopravy se na žádost o přehodnocení svého stanoviska vyjádřil k
úplně jinému stanovisku (k umístění dopravního zrcadla z loňského roku)
- předseda podal žádost o zjednání nápravy tohoto nedostatku na MěÚ v Říčanech
- předseda se dál snaží získat údaje o skutečném počtu nehod jinými cestami.
7.) Parkoviště před č.p. 26 a 28
Předseda informoval členy o stavu šetření trestního oznámení ve věci zneužití pravomoci
úřední osoby bývalým místostarostou obce tím, že bez souhlasu rady obce nechal vybudovat
před svým domem a sousedním domem své dcery parkoviště namísto obecního chodníku, a to
zjevně na náklady obce, a společně se starostou uzavřel se svou dcerou smlouvu o nájmu tohoto
parkoviště na 50 let za 1,- Kč ročně s pokutou při předčasném vypovězení ze strany obce ve
výši 1 mil. Kč. Vyšetřování policie stále probíhá (již přes dva roky) státní zástupce omlouvá
tuto skutečnost přetížením policie.
8.) Pozemky pod obecními komunikacemi
Podle informací podaných na veřejném zasedání a ověřených v Katastru nemovitostí byly
na základě podnětu OV z 12/2011 převedeny na Obec Strančice 3 pozemky pod komunikacemi
v západní části Všechrom, pozemky pod stezkou k drážnímu domku jsou zatím stále v majetku
ÚZSVM.
9.) Odvodnění stezky
Podle informace podané starostou na říjnovém zasedání zastupitelstva by mělo být do
předložení návrhu rozpočtu obce na rok 2013 provedeno nacenění odvodnění stezky
k bývalému drážnímu domku a tato akce by měla být zařazena do tohoto návrhu.
10.) Územní plán
Žádost předsedy osadního výboru a zastupitele Ing. Jančíka o přezkoumání postupu
krajského úřadu při vydání potvrzení o odstranění nedostatků návrhu územního plánu obce je
dosud v jednání (již přes rok), Ministerstvo vnitra nic nevyšetřilo, nezaujalo k věci žádné
stanovisko a ukončilo šetření. Proti postupu ministerstva byla proto podána stížnost.
11.) Požadavky na rozpočet obce na rok 2013 pro část obce Všechromy (řazeno dle
priority):
- instalace dopravního značení ke snížení rychlosti na návsi a zpomalovacích prahů (dle
návrhu OV)
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- stavba chodníku na pozemku 425/2 dle schváleného návrhu
- provedení odvodnění stezky ze Všechrom k železniční trati (dle návrhu OV)
- dokončení přístřešku na kontejnery tříděného odpadu
- instalace dopravního zrcadla do křižovatky silnic II/107 a III/1015 dle návrhu OV
- propojení chodníku vybudovaného v létě 2009 (od vlečky k č.p.27) se stávajícím
asfaltovým chodníkem od č.p. 20 směrem ke křižovatce (cca 55 m)
- projekt vodovodu – rozvod po obci
- oprava hřbitovní zdi
- projekt oddílné kanalizace a ČOV

Zapsal: Ing. Pavel Soukup
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