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Sliby, chyby - podruhé
V lednovém vydání zpravodaje jsem psal o volebních slibech strany p. Hrdličky a Šindeláře o zajištění
otevřenosti obecního úřadu a jejich následných krocích, které však mají zcela opačný cíl. Informaci o tom, kdo
rozhodl o ukončení zveřejňování zápisů ze schůzí výborů a komisí, se mi nepodařilo oficiální cestou zjistit, protože
podle sdělení tajemníka obce taková informace neexistuje (tedy není nikde zaznamenána). V praxi to znamená, že
se na tom vedení obce a tajemník zkrátka domluvili a hotovo. Občan „ať si trhne nohou, stejně se nikdo o nic
nezajímá“.
Podobné praktiky se podle mého názoru neslučují nejen s volebními
sliby „strančické“ kandidátky, ale ani s obecnými požadavky na otevřenost
veřejné správy, proto jsem obecní úřad přihlásil do soutěže v hodnocení
otevřenosti úřadů OTEVŘENO x ZAVŘENO, samozřejmě do kategorie
ZAVŘENO. Tuto soutěž pořádá již od roku 2003 obecně prospěšná společnost, jejímž zakladatelem je poradce pro
otevřenost veřejné správy a autor zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřich Kužílek. Z 37 ověřených
nominací v této kategorii skončil náš úřad na 20. místě, v hlasování o cenu veřejnosti dokonce na 7. Hodnocení
doložených a ověřených praktik našeho úřadu nezávislou odbornou porotou: „Typický příklad rozsáhlé systémové
obstrukce úřadu, kdy nedostatek nástrojů k prosaditelnosti práva na informace umožňuje splétat nekonečné
řetězce procedur bez jakéhokoliv efektivního výsledku.“ Podrobnější informace najdete na www.otevrete.cz a
www.vsechromy.cz.

Nebezpečná křižovatka - pokračování
Protože Ing. Douša z odboru dopravy v Říčanech odmítá uznat fakt, že v křižovatce na Strančice dochází často
k dopravním nehodám, a odvolává se přitom na údaje od Policie ČR (viz. zpravodaj č. 36), požádal jsem policii o
výpis z evidence dopravních nehod. Npor. Bouček z dopravního inspektorátu v Mnichovicích mi však odpověděl, že
policie nevede žádnou evidenci, ze které by bylo možné tyto údaje získat, a pak mi vypsal velmi obecné údaje o 10
dopravních nehodách „v okolí Všechrom“, o které jsem však vůbec nežádal, jedna z nich se však stala v předmětné
křižovatce. To sice už samo o sobě vyvrací tvrzení Ing. Douši, nicméně to stále ani zdaleka nevystihuje skutečnou
situaci, proto jsem požádal o výpis z centrální evidence dopravních nehod Ministerstvo vnitra. To mi po menších
obstrukcích nakonec poslalo výpis, podle kterého se zde od roku 2007 stalo 12 dopravních nehod, z toho 2 se
zraněním osob. Informace do této centrální evidence sice poskytuje policie, ta však stále dokola omílá, že těmito
informacemi nedisponuje. O co se tedy opírá tvrzení Ing. Douši o „bezkoliznosti“ křižovatky není jasné.
Abychom předešli opětovnému bagatelizování situace ze strany starosty a jeho kamarádů na příslušných
úřadech, bude nutné doložit skutečný stav v této křižovatce např. kopiemi policejních protokolů či záznamů o
dopravních nehodách z minulých let, či fotografiemi nehod současných. Proto žádáme všechny, kteří zde spatří
nehodu, ať ji vyfotí, a tuto fotku, případně i zápis o nějaké starší nehodě, pošlou na e-mail info@vsechromy.cz.
Výhrou ČSSD a KSČM v krajských volbách se s největší pravděpodobností definitivně odkládá stavba obchvatu
Všechrom s kruhovým objezdem do nedohledna, proto bude nutné podniknout maximum pro zlepšení situace
v této křižovatce. Smutné na celé věci je, že úřady, které by samy měly tuto situaci nejen odhalit, ale i řešit a
chránit tak občany, a které k tomu navíc mají výhradní pravomoc, reagují na podnět od občanů s návrhem řešení
výše popsaným způsobem. Dokládá to jen otřesný stav naší veřejné správy, který v konečném důsledku vede např.
i k takovým činům, jako je střelba na prezidenta republiky plastovými kuličkami ... (PS)

Odkaz na stránky osadního výboru
Vedení obce Strančice dlouhodobě odmítá umístit na své internetové stránky odkaz na Osadní výbor Všechrom
a jeho internetové stránky, což je běžné u okolních obcí a měst (např. Říčany). Náš návrh na uložení tohoto úkolu
tajemníkovi obce zastupitelstvo v únoru zamítlo. Začátkem srpna však rada obce přijala usnesení, v němž
doporučuje zastupitelstvu plně se distancovat od informací a výroků na stránkách www.vsechromy.cz. Tento bod
byl pak předmětem jednání veřejného zasedání zastupitelstva, které po bouřlivé debatě nakonec toto usnesení
přijalo také (9 hlasy).
Odkaz na stránky teď tedy máme trvale umístěný v usnesení rady, v pozvánce na zasedání zastupitelstva i
v zápisu z něj, všechny tyto dokumenty jsou veřejně přístupné na stránkách obce a nelze je zpětně měnit.
Netroufám si odhadnout, jaký byl původní záměr předkladatele tohoto návrhu, jisté však je že výsledek je
rozhodně zcela opačný. Za osadní výbor mohu říct jen ... díky.
Bez zajímavosti není ani odůvodnění usnesení, ve kterém se uvádí, že tyto stránky „nejsou nijak editovány ze
strany obecního úřadu Strančice“. Takto otevřená snaha o cenzuru je v dnešní době poměrně velkou raritou.
V myslích těchto lidí je však snaha o umlčení kritiků zakořeněna tak hluboce, že např. ředitelka MŠ v citaci z písně

Marty Kubišové v lednovém Strančickém zpravodaji píše „slova, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou“, Petr
Rada však ve svém textu píše o zlobě ... A takoví lidé vychovávají a vzdělávají naše děti ... (PS)

Petice
Petice obyvatel Všechrom na podporu návrhů osadního výboru, předložená v červnu zastupitelstvu obce na
veřejném zasedání, se už dočkala první reakce ze strany obecního úřadu. Podle informace podané písemně
starostou byly poslány žádosti o snížení rychlosti na návsi na odbor dopravy a na policii, stavba chodníku bude
předložena do návrhu akcí na rok 2013, který bude schvalovat zastupitelstvo.
S umístěním zpomalovacích prahů na návsi vyslovili nesouhlas policie a správce komunikace, důvody
nesouhlasu byly zhoršená údržba v zimě, „zvyšující se hluk, exhalace a vibrace, které vznikají při průjezdu
integrovaného dopravního systému, zejména průjezdem nákladních vozidel, sanitek a hasičů“ – zde si neodpustím
poznámku: bydlím ve Všechromech sedmým rokem a sanitku ani hasiče jsem tudy neviděl projíždět ani jednou.
Zato zpomalovacích prahů na silnicích stejné třídy a s hustším provozem je v okolí spousta ...
S omezením vjezdu na polní cestu do Kašovic podle sdělení starosty nesouhlasí obec (bez odůvodnění), žádné
usnesení rady obce v tomto smyslu jsem však nedohledal, naopak se v usnesení R-12-14-04 uvádí, že vznesené
požadavky budou projednány s příslušnými orgány. S kým tedy byl projednán tento návrh není jasné, každopádně
při jeho projednávání na dubnovém zasedání zastupitelstva s ním vyslovilo nesouhlas 7 přítomných obyvatel
Kašovic (z nichž většina jinak na zasedání nechodí), což zřejmě starostovi stačí. Opět tedy vyhrála auta nad chodci,
a maminky s kočárky budou dál raději „chodit na procházku“ jen po vlastní zahradě kolem domu...

Proč stále něco chtějí?
V posledních několika letech jsou díky zřízení osadního výboru ve Všechromech slyšet mnohem častěji, než
dříve, požadavky „všechromáků“ na realizaci různých akcí a opatření hrazených z rozpočtu obce. Mnozí nezasvěcení
vnímají tuto situaci tak, že všechromští chtějí urvat co nejvíc pro sebe a neberou přitom ohledy na potřeby
ostatních. Ve skutečnosti se jedná většinou o menší akce s náklady max. ve stovkách tis. Kč ročně, některé
z těchto akcí zajišťované vedením obce však byly předraženy bez možnosti ovlivnění z naší strany (např. stavby
chodníků či přístřešku na kontejnery), my sami jsme významnou část svých požadavků realizovali svépomocí či
brigádně za minimální náklady - např. vestavba toalet v Hasičárně (150 tis. Kč), rekonstrukce jejího podkroví a
plynofikace (190 tis. Kč) či stavba dětského hřiště (50 tis Kč). Ostatní požadavky byly v řádech tisíců max.
desetitisíců Kč (např. různé úpravy dopravního značení) nebo nezatěžovaly obecní rozpočet vůbec (např. reklamace
chodníku, návrh úpravy dopravního značení křižovatky na Strančice, oprava místní komunikace po překopech
apod.)
Někomu mohou tyto částky připadat vysoké, zvlášť když se k nim ještě přičtou provozní výdaje připadající na
Všechromy, které např. za rok 2006 vyčíslila Ing. Žemličková na téměř 0,5 mil. Kč (provoz úřadu a zastupitelstva,
knihovny, školy, školky, autobusů, odvoz tříděného odpadu, veřejné osvětlení atd). Málokdo si však uvědomuje, že
naše část obce (zejména díky stále narůstajícímu množství průmyslových hal a velkých firem) přispívá do
rozpočtu obce každoročně částkou téměř 6 mil. Kč !! z daňových výnosů (z celkových 22 mil.) a
mnohamiliónovými kapitálovými příjmy z prodeje různých nemovitostí (např. škola 1,7 mil. Kč, pozemky pod
hřbitovem cca 11 mil. Kč a řada dalších). (PS)

Pozemky pod obecními komunikacemi
Na návrh osadního výboru podalo vedení obce počátkem roku žádost o bezplatný převod pozemků pod
obecními komunikacemi z majetku státu na obec. Tento krok již přinesl první výsledky, 3 pozemky pod
komunikacemi v západní části Všechrom jsou již v majetku obce, o pozemcích pod stezkou se pravděpodobně stále
jedná. Ověřené informace o průběhu těchto jednání však nejsou k dispozici, obecní úřad s občany nekomunikuje,
informace nezveřejňuje, vše probíhá jako obvykle „za zavřenými dveřmi“. (PS)

Přístavba mateřské školy
Zastupitelstvo obce schválilo na říjnovém zasedání tolik očekávanou studii přístavby mateřské školy. Jde sice
zatím jen o jakousi přípravu na budoucnost, protože s ohledem na očekávané výdaje na přístavbu základní školy
nemůže obec tuto stavbu realizovat sama, ale pro případ vypsání nějaké dotace je dobré mít „v šuplíku“ připravený
projekt se stavebním povolením. Je to po dlouhé době krok vedení obce, který lze označit jako rozumný.
Poněkud obtížnější je pochopit přístup vedení obce k projednávání předložené studie, která nebyla nikde
zveřejněna, se zdůvodněním, že hlavním cílem bylo minimalizovat náklady na stavbu. Jinými slovy vedení obce je
nejchytřejší a všichni ostatní obyvatelé jsou zřejmě technicky nevzdělaní blbci, kteří nemohou přijít s žádným
konstruktivním nápadem na vylepšení návrhu. Takto si vedení obce zřejmě představuje demokracii a otevřenost
úřadu slibovanou před volbami ... (PS)

Za Osadní výbor Všechrom Ing. Pavel Soukup.

