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Veřejné zasedání
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva nebyly na programu žádné zásadní body týkající se Všechrom.
Ve veřejné rozpravě se řešila především otázka zajištění přístupu k pozemkům pod sjezdem z dálnice a příprava
rekonstrukce veřejného osvětlení ve Všechromech. Tak jako vždy jsme byli pouze svědky hledání nejrůznějších
výmluv ze strany pana starosty a tajemníka, kteří se opět snažili jen zdůvodnit, proč „to nejde“, a když došly
výmluvy, následovalo obvyklé trapné mlčení. Nevyřešilo se nic, takže výzvy pana starosty, abychom se podíleli na
dění v obci svou účastí na veřejných zasedáních, působí přinejmenším podivně. (PS)

Podjezd pod tratí
Na veřejném zasedání padla také zmínka o právě dokončovaném rozšíření a prohloubení podjezdu pod tratí na
silnici č. II/107 mezi Všechromy a Svojšovicemi. Při sledování postupu výstavby bylo totiž občany Všechrom i
Svojšovic zjištěno, že silnice vede pod podjezdem šikmo, a přestože silnice je min. o 2 m užší než vlastní podjezd,
pro pěší či cyklisty nezbývá ani 1 cm místa, protože silnice svým okrajem protíná oba protilehlé rohy podjezdu (viz.
foto). Vedením obce jsme byli ujištěni, že obec neměla žádnou možnost do přípravných prací zasahovat, že
stavební povolení si České dráhy vydávají sami a s obcí nekomunikují, pouze jí vydání povolení oznámily. Ve
skutečnosti však na stavbu proběhlo standardní územní řízení vedené Stavebním úřadem Mnichovice, ke kterému
Obec Strančice vydala souhlasné stanovisko, a následovalo stavební řízení vedené Odborem dopravy MěÚ Říčany,
ve kterém byla obec plnoprávným účastníkem řízení a všechny fáze řízení jí byly písemně oznámeny v souladu se
zákonem. Nikdo z vedení obce se však neobtěžoval seznámit se s navrženým řešením, natož podat proti němu
nějakou námitku.
V průběhu stavby sice došlo k drobné úpravě obrubníků (viz. foto), pro bezpečný průchod chodce je však šířka
cca 40 cm stále nedostatečná, natož pro kočárek či cyklistu. Nezbývá tedy, než použít pro průchod opět silnici,
tentokrát však společně s kamiony …
Při kolaudaci stavby projevil starosta obce určitou snahu a domluvil provedení terénního schodiště ve svahu
směrem na Strančice, které by mělo navazovat na budoucí pěší a cykloturistickou trasu vedoucí podél trati kolem
drážního domku. Jak takové schodiště překonat na procházce s kočárkem či vyjížďce na kole s dětskou sedačkou či
přívěsem už pana starostu bohužel netrápí. (PS)

Vestavba toalet v hasičárně
Po téměř ročním úsilí máme konečně všechna povolení potřebná k provedení vestavby toalet v hasičárně
včetně studny a žumpy. Stavební materiál bude objednán v nejbližších dnech a na přelomu srpna a září bychom
chtěli začít s vlastními pracemi. Každý, kdo by chtěl přispět svou pomocí, bude vítán. Obrátit se může buď na mě
(P. Soukup, č.p. 63, tel. 602 202 972) nebo na V. Adelta (č.p. 31), který bude práci organizovat.
Pro ty, kteří se celkem pochopitelně podivují nad tím, proč získat povolení na tak jednoduchou stavbu trvalo
tak dlouho, jsem zpracoval přehled hlavních řízení, která jsme museli ve stanoveném pořadí absolvovat, včetně
všech termínů:
Co
Vyjádření obce, plná moc
Hydrogeologický posudek
ÚR – studna
SP – studna
Ohlášení vestavby

Kdo
Od kdy
Do kdy
Právní moc Trvalo to Zákonná lhůta
OÚ Strančice
25.9.2006 22.1.2007
---119 dní
30 dní
Hydrogeolog
22.1.2007 23.2.2007
---32 dní
---SÚ Mnichovice 26.2.2007
4.4.2007
30.4.2007 37+26 dní
60 dní
OŽP Říčany
16.4.2007 23.5.2007
20.6.2007 37+28 dní
SÚ Mnichovice 20.6.2007 19.7.2007
---29 dní
40 dní

Kromě uvedených řízení jsme pochopitelně museli absolvovat mnoho dalších, která jsme však vyřizovali
souběžně či s předstihem, aby přípravu stavby nepozdržela, případně jen minimálně.

Oprava křížku u zvoničky
Po několikaměsíčním snažení (s menšími přestávkami) je vedle zvoničky opět namontován původní křížek,
kterému dodal nový lesk p. Bedřich Hladík (Všechromy 30),
demontáž a montáž provedl p. Martin Novák (Všechromy 18).
Oběma patří poděkování za jejich práci.
Kamenný podstavec odborně zrestaurovala firma

kancelář 323 602 942, Žižkova 276, Říčany
vzorkovna – 323 606 000, Černokostelecká 526/110, Říčany,

které bychom chtěli touto cestou mnohokrát poděkovat za jejich
pomoc a vstřícný přístup při obnově památek. Stejně jako při
loňské opravě zvoničky se totiž i tentokrát p. Pánek vzdal
jakékoliv odměny. Za všechny občany děkujeme. (PS)

Společenská rubrika
Dne 31.7.2007 se MUDr. Monice a Petrovi Horákovým z č.p. 57 narodil syn Ondřej, další rodák ze Všechrom.
Srdečně blahopřejeme a vítáme Ondráška do řad všechromských ratolestí!

Septiky, žumpy
Vážení, dovolte mi představit naší provozovnu, nacházející se na katastru obce Všechromy. Jedná se o firmu
Aquarius invest cz s.r.o. a pracujeme zde již cca 5 let.
Dovolujeme si reagovat na článek v minulém Všechromském zpravodaji ohledně ekologického zneškodňování
odpadních vod. Naše firma mimo jiné vyrábí vodotěsné odpadní jímky a prodává domovní čistírny odpadních vod.
Všechny výrobky jsou certifikovány.
Rovněž jsme schopni posoudit a vypracovat posudek na Vaši stávající jímku odpadních vod tak, aby nedošlo
v budoucnu ke střetu se zákonem. Rádi Vás přivítáme i na konzultaci řešení problémů s jímáním dešťových vod,
jímek k vrtům atd.

Ing. Miksa Zbyněk – jednatel společnosti
Odpady - chtěli bychom znovu požádat některé sousedy, aby při zacházení s tříděným odpadem a jeho
ukládáním do kontejnerů na návsi brali ohledy i na ostatní obyvatele Všechrom. Navíc se u kontejnerů i v nich
opakovaně objevují pytle s nevytříděným domovním odpadem. Takovýto přístup k likvidaci vlastních odpadků je
v dnešní době ostudou a známkou snížené inteligence. Prostranství na návsi je vizitkou nás všech.

Za Osadní výbor Všechrom Ing. Pavel Soukup (PS), Ing. Jitka Žemličková (JŽ), Karel Semerák a Růžena
Tintěrová.

