Zápis ze schůze Osadního výboru Všechrom

Zápis č. 9 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 18.2.2013
Přítomní: P. Soukup, J. Žemličková, R. Nedbal, R. Pták, I. Burdun
Omluveni: I. Pfortnerová, A. Adeltová,
Nepřítomni: K. Semerák, R. Tintěrová
Za OÚ: ----

1.) Návrh k projednání zastupitelstvem obce
Věc: Údržba obecní komunikace
Důvodová zpráva: V. Adelt podal osadnímu výboru stížnost na nedostatečnou údržbu
komunikace na pozemcích č.parc. 456/1 a 486 v k.ú. Všechromy (před firmou Europalivo). Na
komunikaci je pouze prohrnován sníh, v době tání nebo dešťů je komunikace plná bláta a tedy
téměř neschůdná. P. Adelt dále výbor informoval, že od starosty dostal příslib, že údržbu
komunikace zabezpečí (navezení a rozhrnutí štěrku), a že při urgenci svého požadavku ho
tajemník obce odkázal na Osadní výbor Všechrom. OV se připojuje k žádosti p. Adelta o
zajištění pravidelné a dostatečné údržby předmětné komunikace, protože je v majetku a správě
obce a zajištění její údržby je její zákonná povinnost.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice ukládá starostovi zajistit náležitou údržbu
komunikace na pozemcích č.parc. 456/1 a 486 v k.ú. Všechromy v termínu do 14 dnů od přijetí
tohoto usnesení.
2.) Návrh k projednání zastupitelstvem obce
Věc: Parkování na chodníku
Důvodová zpráva: Podle zápisu z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce ze dne
7.1.2013 bod 2 b) byla smlouva o pronájmu chodníku před domem č.p. 26 v k.ú. Všechromy za
účelem parkování, uzavřená s firmou Camaret, s.r.o., ukončena dohodou dne 24.5.2012.
Vozidla zde však parkují dál, dopravní značky na označení vyhrazeného parkoviště pro
zákazníky firmy byly odstraněny minulý týden. Obdobná situace je i před sousedním domem
č.p. 28, kde vozidla parkují na chodníku bez souhlasu obce. Vzhledem ke stavebně
technickému provedení chodníku, které umožňuje parkování vozidel a blokování celé šířky
chodníku (snížená výška chodníku, nájezdové obrubníky po celé délce chodníku), OV navrhuje
k zajištění průchodnosti chodníku umístit na začátek chodníku svislou dopravní značku B 28
„Zákaz zastavení“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice ukládá starostovi zajistit umístění svislé
dopravní značky B 28 „Zákaz zastavení“ na začátek chodníku před domem č.p. 28 v termínu do
14 dnů od přijetí tohoto usnesení.
3.) Dopravní značení křižovatky na Strančice
Předseda informoval členy o dalším vývoji v otázce úpravy dopravního značení křižovatky
silnic II/107 a III/1015. Ing. Douša z odboru dopravy nejprve odmítl přehodnotit své
nepodložené negativní stanovisko a poté se odmítl k záležitosti vyjádřit. Byla proto podána
nová žádost o přehodnocení jeho stanoviska.
4.) Neplnění usnesení ZO
OV konstatuje, že tajemník obce dosud nesplnil usnesení zastupitelstva obce č. Z-11-08-10
a nepředložil na program žádného zasedání ZO k projednání zápisy OV Všechrom č. 4, 5, 6 a 7,
a vyzývá kontrolní výbor k provedení kontroly a návrhu opatření k zajištění nápravy.
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5.) Polní cesta na Kašovice
OV konstatuje, že vedení obce dosud nevyřídilo žádost OV o splnění usnesení R-12-14-04
ve věci omezení vjezdu na polní cestu Všechromy – Kašovice a podání informace o výsledku
jednání, obsaženou v zápisu ze schůze OV č. 8 bod 4, a vyzývá kontrolní výbor k provedení
kontroly a návrhu opatření k zajištění nápravy.
6.) Odcizený zvon
Zastupitelstvo obce na základě informací od právního zástupce obce rozhodlo, že touto
záležitostí se bude zabývat rada obce až po zjištění nových skutečností, např. získání dokladu o
vlastnictví zvonu. O spolupráci při získání tohoto dokladu byl požádán odborný kampanolog,
zatím se doklad nepodařilo získat.
7.) Územní plán
Předseda informoval členy o skutečnosti, že případ neobjasněného vydání potvrzení o
odstranění nedostatků návrhu Územního plánu obce Strančice Krajským úřadem byl předán
k prošetření Veřejnému ochránci práv, který ve věci zahájil šetření.
8.) Pálení čarodějnic, jarní brigáda
OV souhlasí s konáním tradiční akce „pálení čarodějnic“ na hrázi rybníka na návsi, kterou
bude organizačně zajišťovat.
Termín jarní brigády byl stanoven na sobotu 4.5., pozvánku uveřejní předseda ve
Všechromském zpravodaji, kontejner na bioodpad zajistí u OÚ Ing. J. Žemličková
Zapsal: Ing. Pavel Soukup
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