Zápis ze schůze Osadního výboru Všechrom

Zápis č. 4 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 7.12.2011
Přítomní: P. Soukup, I. Pfortnerová, J. Žemličková, R. Nedbal, R. Pták, R. Tintěrová
Omluveni: I. Burdun, A. Adeltová
Nepřítomni: K. Semerák

1.) Usnesení ZO č. Z-11-09-10
Předseda OV informoval členy o přijatém usnesení ZO, podle kterého musí 7 dní předem
informovat starostu obce o čase, místu konání a programu každého jednání výboru. Dále
informoval o skutečnosti, že proti projednání tohoto návrhu podal na zasedání protest, protože
návrh nebyl v souladu se zákonem ani směrnicí pro činnost OV schválenou ZO předložen
k vyjádření osadnímu výboru. Přesto byl návrh přijat.
2.) Návrhy OV na úpravy dopravního značení
OV projednal dopis starosty obce z 25.10. o údajně nesouhlasných stanoviscích dotčených
orgánů k návrhům na úpravu dopravního značení a získaná písemná stanoviska těchto orgánů
(viz. www.vsechromy.cz - Návrhy osadního výboru zastupitelstvu obce) s následujícím
závěrem:
- umístění dopravního zrcadla do křižovatky silnic II/107 a III/1015 – argumenty dotčených
orgánů (domněnka, že řidiči se začnou na zrcadlo spoléhat, že podcení mrtvý úhel zrcadla a
vytvoří se tak nehodové místo, že případné zamlžení zrcadla je na úkor bezpečnosti provozu a
plocha by musela být vyhřívaná apod.) se netýkají konkrétní dané situace v křižovatce, ale platí
obecně pro všechna dopravní zrcadla a popírají tak smysl i vliv na bezpečnost všech stávajících
dopravních zrcadel bez vyhřívání, orgány se vůbec nezabývaly skutečnostmi uvedenými
v žádosti (tvořící se kolony v ranních špičkách, které brání výhledu do křižovatky, úhel
napojení obou komunikací znemožňující výhled vozidlům s neprůhlednými bočními částmi –
zejm. nákladní) – OV navrhuje pokračovat ve vyjednávání a podat stížnost na způsob vyřízení
žádostí;
- výměna dodatkové tabulky Tvar křižovatky – informace podaná starostou obce se nezakládá
na pravdě, ve skutečnosti byla výměna přislíbena odborem dopravně správních agend MěÚ
v Říčanech i dopravním inspektorátem PČR;
- snížení rychlosti na 30 km/h a instalace zpomalovacích prahů – dotčené orgány popírají
existenci dětského hřiště v těsné blízkosti dotčené komunikace a tvrdí, že řidiči zde nemohou
jezdit rychle a že umístění zpomalovacích prahů nebudou řidiči respektovat – OV navrhuje
pokračovat ve vyjednávání a podat stížnost na způsob vyřízení žádostí;
- umístění značky Průjezd zakázán – dosud nebylo projednáno ani starostou obce ani
zastupitelstvem – OV trvá na požadavku umístění uvedené dopravní značky.
Dále OV navrhuje podat žádost o obnovení řízení ve věci úpravy dopravního značení přejezdu
vlečky na silnici II/107, jelikož policie začala opět zneužívat tento nesprávně označený přejezd
k šikaně řidičů a snadnému vybírání pokut.
3.) Návrhy OV na zajištění oprav majetku obce
Oprava propadlého kanálu byla na základě urgence předsedy OV na veřejném zasedání ZO
provedena.
Reklamace prasklých obrubníků chodníku – starosta obce informoval OV dopisem ze dne
26.10. o tom, že reklamaci nelze uplatnit, jelikož poškození bylo údajně způsobeno najetím
vozidla na chodník. Na veřejném zasedání ZO však uvedl, že již 4x telefonoval zhotoviteli,
který vždy opravu přislíbil, ale neprovedl. Poté byl vyzván přítomnou členkou kontrolního
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výboru, aby výzvu k reklamaci podal písemně, což přislíbil – OV navrhuje podat žádost o
informaci, jak byl tento úkol splněn.
4.) Návrh k projednání zastupitelstvem obce
Věc: Pozemky pod obecními komunikacemi
Důvodová zpráva: Některé pozemky pod obecními komunikacemi (současnými i
bývalými) jsou dosud v majetku státu a ve správě PF nebo ÚZSVM. Tím je znesnadněno
rozhodování obce v rámci správních řízení (např. užívání cesty před halou č.p. 77 ve
Všechromech pro vykládku kamionů) či obnova komunikací (např. úprava nevhodně navržené
trasy na stezce Všechromy – Svojšovice či výsadba aleje podél ní). Podle zák. č. 95/1999 Sb., o
podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, je
možné požádat o bezúplatný převod těchto pozemků do majetku obce, což se podle informací
získaných na ÚZSVM může týkat i pozemků v jejich správě převedením pod správu PF a
následným převodem podle cit. zákona.
OV dále doporučuje provést v tomto smyslu kontrolu všech pozemků v katastrálních
územích obce Strančice a žádosti podat pro všechny obdobné pozemky současně.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice ukládá starostovi požádat ÚZSVM o
bezplatný převod pozemků č.parc. 486 v k.ú. Všechromy a č.parc. 629 a 630/1 ZE v k.ú.
Svojšovice do majetku obce.
5.) Návrh k projednání zastupitelstvem obce
Věc: Oprava stezky Všechromy - Svojšovice
Důvodová zpráva: Stezka Všechromy – Svojšovice byla předchozím vedením obce
z neznámého důvodu provedena se dvěma ostrými zlomy trasy, které jsou pro průjezd cyklistů
zcela nevhodné, a to jednak díky nulovému poloměru zaoblení a za druhé kvůli značnému
sklonu spojnice obou zalomení, která vede po spádnici svahu ve sklonu cca 9%, navazující
úseky mají spád cca 5%. Úpravou trasy v této části stezky podle přiloženého návrhu by došlo
při minimálních nákladech k významné eliminaci uvedeného nedostatku a ke zlepšení
sjízdnosti tohoto úseku pro cyklisty.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice ukládá starostovi zajistit provedení úprav
stezky Všechromy – Svojšovice dle návrhu OV Všechrom.
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6.) Všechromský zpravodaj
Předseda informoval členy výboru o upozornění OÚ Strančice na vydávání Všechromského
zpravodaje bez registrace Ministervem kultury a o usnesení rady obce č. R-11-26-09 o
vydávání VZ bez souhlasu obce.
Dále informoval o podaném oznámení vydávání periodika Ministertvu kultury i o zahájeném
vyjednávání o formě zasílání povinných výtisků dle zákona 17 knihovnám a MK.
7.) Návrh k projednání zastupitelstvem obce
Věc: Odkaz na stránky OV a Všechromský zpravodaj
Důvodová zpráva: Na internetových stránkách obce Strančice stále chybí i přes opakovaná
upozornění odkaz na Osadní výbor Všechrom, nebyl tam doplněn ani odkaz na Všechromský
zpravodaj, což byl na základě žádosti strančických občanů úkol pro tajemníka obce z veřejného
zasedání zastupitelstva obce dne 21.9.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice ukládá tajemníkovi neprodleně umístit na
internetové stránky obce do složky Kontakty odkaz na stránky Osadního výboru Všechrom a do
složky Strančický zpravodaj odkaz na Všechromský zpravodaj.
Zapsal: Ing. Pavel Soukup
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