Zápis ze schůze Osadního výboru Všechrom

Zápis č. 18 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 18.4.2008
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

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

1. Pronájem parkovacího místa
OÚ Strančice zveřejnil dne 11.4. záměr pronajmout část pozemku č. parc. 429/2 jako
parkovací místo známému zájemci. P. Soukup podá písemně na OÚ stanovisko OV:
- zpoplatnění parkování na veřejné komunikaci je v rozporu se zákonem
- není řešen způsob zabezpečení proti užívání třetími osobami
- zpevnění zatravňovacími panely podléhá ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu
- OV navrhuje od záměru ustoupit a v souladu s předběžnou dohodou s žadatelem mu vydat
souhlas vlastníka pozemku s provedením zpevnění 4 až 6 parkovacích stání v daném místě,
pokud žadatel zajistí potřebná povolení. Tím bude zároveň vyřešen problém s parkováním
aut na přilehlém chodníku.
2. Dětské hřiště
OV odsouhlasil předložený návrh dětského hřiště. Sestava se skluzavkou musí být
provedena podle schváleného vzoru (certifikovaného). Návrh bude předložen
k odsouhlasení OÚ Strančice. P. Soukup osloví firmy v obci se žádostí o sponzorské
příspěvky.
3. Rekonstrukce vstupní části hřbitovní zdi
OV konstatuje, že rekonstrukce části hřbitovní zdi probíhá bez jeho vědomí, nebyl mu
předložen plánovaný rozsah prací ani rozpočet, záměr rekonstrukce mu nebyl ani oznámen,
ani zveřejněn jiným způsobem. Dále konstatuje, že provizorní opravu vyvrácených
hřbitovních vrat provedl P. Soukup již v létě 2007.
J. Žemličková předložila ručně malovaný schématický nákres nových sloupků dodatečně
poskytnutý p. Slabým.
OV požaduje alespoň dodatečně předložit plánovaný rozsah prací a rozpočet na akci –
zajistí J. Žemličková.
4. Dětský den
J. Žemličková osloví firmy v obci kvůli sponzorským příspěvkům na konání Dětského dne.
Dopisy pro jednotlivé firmy připraví P. Soukup.
5. Jarní brigáda
Byl schválen navržený termín jarní brigády v sobotu 26.4. od 9 hodin. J. Žemličková zajistí
nízký kontejner na odpad.
6. Pálení čarodějnic
Na jarní brigádě bude připraveno i dřevo na pálení čarodějnic. Pivo zajistí V. Adelt, víno,
limonádu, buřty a chleba zajistí P. Soukup.
7. Obchvat Všechrom
P. Soukup informoval o stavu přípravy stavby obchvatu Všechrom na silnici č. II/107:
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Projekt pro ÚR je dokončen, podle projektanta respektuje požadavek na změnu umístění
autobusových zastávek a přechodu pro chodce. V současné době byl předán firmě Beting,
s.r.o., která bude zajišťovat územní řízení včetně dohod s vlastníky pozemků. P. Soukup je
s touto firmou v kontaktu, OV bude mít možnost se k projektu vyjádřit v rámci vyjádření
OÚ Strančice.
8. Vyvážení kontejnerů
J. Žemličková zjistí na OÚ, jak často má být vyvážen kontejner na papír, příp. požádá o
týdenní vyvážení. Pravidelnost vyvážení bude kontrolovat, v případě vynechání svozu ho
zaurguje na OÚ.
9. Hasičárna
P. Soukup zajistí na OÚ objednání 1 Avie betonářského písku.

Zapsal:

Zápis ověřila:

____________________________
Pavel Soukup

____________________________
Jitka Žemličková
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