Zápis ze schůze Osadního výboru Všechrom

Zápis č. 17 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 4.12.2007
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

P. Soukup, J. Žemličková, K. Vosmíková, I. Pfortnerová,
M. Šťastný, R. Nedbal, V. Adelt, P. Hnátek, R. Tintěrová, K. Semerák
A. Adeltová, I. Burdun
F. Hnátek

1. Žádosti o změnu územního plánu
J. Žemličková informovala přítomné o podaných žádostech o změnu využití pozemků
v katastru Všechrom pro připravovaný nový územní plán (druh změny, velikosti pozemků,
poloha pozemků apod.). K projednávání žádostí dále předložila stávající hlavní výkres
územního plánu obce a katastrální mapu s vyznačením předmětných pozemků.
Osadní výbor projednal následující žádosti a po diskusi k nim zaujal tato stanoviska jako
podklad pro rozhodování zastupitelstva obce:
Žadatel
Zittová Irena
Hanušová Jiřina
Urban Jiří
Ing. Čermák, MUDr. Uzunoglu
Neradová Marie
Šťastná Miloslava

Parcelní čísla
235/1
237/1, 238
91/4
90/1
183, 192
350, 351, 223, 224
124/2

Stanovisko OV Všechrom
souhlasí
souhlasí
souhlasí
souhlasí
nesouhlasí
souhlasí
souhlasí

2. Obchvat Všechrom
P. Soukup zjistil, že Středočeský kraj připravuje stavbu obchvatu Všechrom podle
územního plánu obce Strančice (ÚPO), tj. za statkem Jandových napojený ve
stávající zatáčce na silnici pod viadukt na Svojšovice. Varianta podle ÚP VÚC Pražský
region, tj. rovně novým přemostěním přes trať a napojením na křižovatku u sila, bude
zahrnuta do ÚPO, termín realizace však není znám.
3. Dopravní značení v obci
P. Soukup předložil koncept studie stavu dopravního značení ve Všechromech, které
neodpovídá platným předpisům. Studie bude přiložena k žádosti o úpravu dopravního
značení, která bude podána na Odbor dopravy MěÚ Říčany. K. Semerák dále navrhl
nainstalovat na místní komunikaci od čerpací stanice na náves zpomalovací práh, na jehož
instalaci by byl ochoten se případně finančně podílet.
4. Dětské hřiště
Návrh dětského hřiště bude konzultován s odborníkem v oblasti bezpečnostních předpisů
(zajistí K. Semerák).
5. Problémy s odpadky
Popelnice domu č.p. 19 na návsi byly přemístěny do dvora. Zakoupený lis na PET láhve byl
připevněn na zeď hasičárny. V připravovaném Zpravodaji bude na lis upozorněno a dále
budou vyzvány firmy v obci, aby do kontejnerů neukládaly podnikatelský odpad. K.
Semerák zjistí na OÚ, jak mají podnikatelé naložit s plastovým odpadem (do kontejnerů se
nevejde, sběrný dvůr v Říčanech ho prý nevezme).
Zapsal:

Zápis ověřila:

____________________________
Pavel Soukup

____________________________
Jitka Žemličková
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