Zápis ze schůze Osadního výboru Všechrom

Zápis č. 2 ze schůze Osadního výboru Všechrom
konané dne 12.1.2015
Přítomní: P. Soukup, M. Šťastný, L. Nedbalová, R. Pták, J. Procházka, K. Semerák
Omluveni: N. Pfortnerová
Nepřítomni: ----

1.) Zasedání zastupitelstva obce
M. Šťastný a P. Soukup informovali přítomné stručně o průběhu prosincového veřejného
zasedání zastupitelstva obce, o zvolení předsedy výboru (M. Šťastného) a neschválení navržené
směrnice pro činnost výboru upravující vztahy a pravidla spolupráce mezi výborem a ostatními
orgány obce.
Dále informoval předseda o odmítnutí požadavku na zasílání návrhů týkajících se
Všechrom na e-mail předsedovi výboru k vyjádření a o návrhu starosty, aby se předseda chodil
informovat o těchto věcech osobně na obecní úřad. Členové OV navrhli posílat na úřad
pravidelně žádost v této věci e-mailem nebo datovou schránkou.
2.) Požadavky na rozpočet obce
OV navrhuje zařadit do rozpočtu obce na rok 2015 tyto položky s uvedenou prioritou:
Údržba:
1. Provedení přepadového stavidla v šachtě u autobusové zastávky
(cca 2 tis. Kč, opakovaný požadavek z 6/2014, realizaci zajistí OV);
2. Snížení kanálu před č.p. 2 a odvodnění přilehlého příkopu zpevněným žlábkem;
3. Vyčištění dešťových struh od č.p. 1 směrem na Kašovice a na Velké Popovice;
Investice:
1. Realizace vodovodu – rozvod po obci;
2. Realizace chodníku na poz. č. 425/2 (každoročně opakovaný požadavek od roku 2007);
3. Dopravní značení omezující rychlost u dětského hřiště na 30 km/hod
(opakovaný požadavek od roku 2011);
4. Odvodnění stezky k železniční trati (opakovaný požadavek od roku 2011);
5. Projektová příprava ČOV a oddílné kanalizace (opakovaný požadavek od roku 2009);
6. Oprava hřbitovní zdi
3.) Omezení výstavby studní kvůli územní rezervě pro železniční koridor
P. Soukup pošle na Ministerstvo dopravy dotaz, jaká je maximální přípustná hloubka nově
budovaných studní s ohledem na územní rezervu pro stavbu tunelového úseku železničního
koridoru.
4.) Závady na veřejném osvětlení
Zjištěné závady na veřejném osvětlení se budou hlásit předsedovi OV, který je bude
předávat obci. P. Soukup o tom uveřejní stručnou informaci na internetových stránkách OV a
v příštím vydání Všechromského zpravodaje.
5.) Dopravní opatření
P. Soukup připraví návrh dopravního opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců v úseku od
č.p. 25 na náves. Tento návrh bude projednán na příští schůzi, předložen k veřejné diskuzi
obyvatel Všechrom a poté předložen k projednání zastupitelstvu obce.
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6.) Kruhový objezd, most přes D1 u Jažlovic
P. Soukup pošle na krajský úřad žádost o informace o aktuálním stavu přípravy stavby
kruhového objezdu s přeložkou silnice II/107 u Všechrom a opravy / demolice mostu přes D1 u
Jažlovic.
7.) Zastávky autobusu
Návrhy na případné přemístění zastávek autobusu budou projednány až na základě
informací získaných podle bodu 6.)
8.) Přechod pro chodce
P. Soukup připraví návrh na zřízení přechodu pro chodce před č.p. 26. Tento návrh bude
projednán na příští schůzi, předložen k veřejné diskuzi obyvatel Všechrom a poté předložen k
projednání zastupitelstvu obce.
Zapsal: Ing. Pavel Soukup
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