Zápis ze schůze Osadního výboru Všechrom

Zápis č. 4 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 19.7.2015
Přítomní: M. Šťastný, P. Soukup, L. Nedbalová, R. Pták, K. Semerák
Omluveni: N. Pfortnerová, J. Procházka,
Nepřítomni: ----

1.) Veřejné osvětlení
Závady na VO nahlásil předseda starostovi osobně, starosta přislíbil provedení celkové
revize odbornou firmou. Členové výboru zkontrolují funkčnost VO a podají zprávu předsedovi.
2.) Vodovod
Předseda informoval o jednání se starostou, podle kterého má být na přelomu léta a
podzimu 2015 podána žádost o dotaci na vodovod ve Všechromech, realizace se předpokládá
v roce 2016.
3.) Chodník u novostaveb
S realizací chodníku u novostaveb na severu Všechrom bude podle informací od starosty
započato po proplacení dotace na přístavbu MŠ kvůli dostatku finančních prostředků na
proplacení faktur. Část dotace (cca 4 mil. Kč) byla podle informací ve SZ již proplacena, zda se
bude čekat na úplné proplacení dotace není známo.
4.) Výzvy k doložení povolení sjezdu z komunikace a umístění dopravního značení
Předseda informoval o písemných výzvách starosty k doložení povolení sjezdu ze silnice
II/107 k novostavbám na severu Všechrom a dopravního značení navazující soukromé
komunikace. Kopii kolaudačního rozhodnutí pro stavbu komunikace vč. sjezdu a číslo zákona,
podle kterého bylo dopravní značení na soukromém pozemku řádně umístěno doložil předseda
starostovi na osobním jednání, přesto obdržel od starosty o dva týdny později identickou výzvu.
5.) Přechody pro chodce
Předseda projednal se starostou na osobním jednání návrhy na zřízení 2 přechodů pro
chodce přes silnici II/107 ve Všechromech (viz. předchozí zápis), starosta s podáním návrhu
nesouhlasil s odůvodněním, že na silnici II. třídy údajně nelze přechody zřizovat. Jelikož na
této silnici v jiných místech přechody jsou, a to v obci i mimo obec (ve Velkých Popovicích, u
podjezdu železnice u Svojšovic, ve Světicích ...), podá předseda žádost o podání návrhu na
zřízení přechodů vč. příslušného dopravního značení písemně na OÚ Strančice.
6.) Zklidnění dopravy na návsi
Předseda dále projednal se starostou návrh na zklidnění dopravy na návsi. Umístění DZ
„Pozor děti“ bylo přislíbeno a mělo již být provedeno, předseda zjistí důvody a zaurguje u
starosty. Se zřízením pruhu pro chodce vč. svislých značek starosta nesouhlasí (údajně kvůli
nesouhlasu odboru dopravy), protože toto stanovisko není písemně podloženo, podá předseda
žádost o podání návrhu na stanovení dopravního značení písemně na OÚ Strančice.
7.) Nakládání se směsným odpadem
Obyvatelé domu č.p. 17 byli opakovaně přistiženi, jak do kontejnerů na tříděný odpad na
návsi ukládají směsný odpad. Předseda upozorňoval na tuto situaci starostu na osobním jednání
bez výsledku. Předseda proto vyzve starostu, aby písemně vyzval vlastníka nemovitosti
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k plnění Obecně závazné vyhlášky obce 1/2015, zejm. čl. 6 zajištěním dostatečného počtu a
objemu nádob na směsný odpad opatřených známkami (jedná se o bytový dům se 6 bytovými
jednotkami), a za opakované porušování čl. 3 odst. 4 i čl. 6 (ukládáním směsného odpadu do
nádob na tříděný odpad) uložil vlastníku nemovitosti v souladu s čl. 6 OZV 2/2015 sankci dle
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, příp, dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech.
Zapsal: Ing. Pavel Soukup
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