Zápis ze schůze Osadního výboru Všechrom

Zápis č. 1 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 12.1.2011
Přítomní: P. Soukup, A. Adeltová, I. Pfortnerová, J. Žemličková, R. Nedbal, R. Pták, I. Burdun
Omluveni: K. Semerák, R. Tintěrová
Neomluveni: ----

1.) Žádost MC Lodička o výpůjčku podkroví společenského domu č.p. 40 (Hasičárna) a
provedení stavebních úprav
OV souhlasí a nemá námitky.
2.) Návrhy do plánu akcí a rozpočtu obce na rok 2011
OV navrhuje do plánu akcí a rozpočtu obce tyto akce:
- chodník na pozemku č.parc. 425/5 (cca 100.000,- Kč) - trvá z předchozích let
- přístřešek na kontejnery pro tříděný odpad (cca 50.000,- Kč) - trvá z předchozích let
- údržba zeleně – odborné prořezání lip na návsi - trvá z předchozích let
- stavební úpravy podkroví společenského domu č.p. 40 - OV podporuje (viz. bod 1.)
3.) Připomínky k návrhu územního plánu obce
OV projednal návrh ÚPO předložený členem komise ÚRV (Ing. Soukup) a vznáší k němu
následující připomínky:
- navrženou cestu k rybníkům řešit po pozemcích 14/4, 14/3, 15/1, dále rovně k okraji
údolní nivy Všechromského potoka a dále dle předloženého návrhu, rozvojovou plochu
V/BV10 ukončit u této cesty a severní část pozemku 17/1 vyjmout ze zastavěné plochy (ve
skutečnosti není nijak zastavěna a ani platným územním plánem není určena k zastavění) (viz.
příloha č. 1)
- prostor údolní nivy (VKP) označit dle skutečného tvaru (částečně viz. příloha č. 1),
vyjmout pozemek 384 (pokud je to podle platných předpisů možné, nebo alespoň zastavěnou
část pozemku)
- pozemek 392/7 a přilehlou část pozemku 384 označit jako zastavěné území (viz. příloha
č. 1) (není tam cesta)
- zrušit cestu na pozemku 460/2 a VKP 41 prodloužit až k cestě na pozemku 486 (stávající
stav)
- objekt č.p. 40 (na návsi) vyznačit fialově (občanská vybavenost)
- část objektu na pozemku 106/2 vyznačit růžově (zastavěná plocha)
4.) Úklid sněhu
P. Soukup informoval o domluvené základní údržbě stezky a chodníku v rozmezí od
bývalého drážního domku k přejezdu vlečky na silnici II/107 v zimním období a upozornil na
případy odklízení sněhu ze sjezdů ze silnice na již prohrnuté chodníky, čímž je znemožněno
jejich užívání.
Na tento nešvar bude upozorněno v dalším vydání Všechromského zpravodaje.

Zapsal: Ing. Pavel Soukup
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