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Zápis ze zasedání osadního výboru Strašín  
PROSINEC 2016 

 
Přítomni: I. Svetlíková, I. Přívětivý, D. Urban, L. Půda, T. Nejedlý                                                                        

Omluveni: x 

Neomluveni: x 

Začátek jednání: 1800 hod.  

 
Zasedání osadního výboru je veřejné. 

Na zasedání je přítomna nadpoloviční většina členů osadního výboru, OV je usnášení schopný. 

Pozn.: „Městský úřad Říčany“ v textu dále zkráceně jen „MěÚ“ 

            „Osadní výbor Strašín“ v textu dále zkráceně jen „OV“ 

 
I. BODY JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU (dále jen OV)  

1. Údržba v obci 

 zimní údržba – údržba místních komunikací. O: Přívětivý 

 údržba zeleně (sekání trávy, úklid listí). Zajištěna poslední seč letošního roku a úklid 
listí 11/2016. O: Nejedlý 

 oprava místních komunikací v obci – plán oprav 2016 - 2018: 
- K Babickým hranicím 
- U Hájovny 

Probíhá. Položen povrch, v řešení dokončení a převzetí akce.  

 Návrh na požadavkový list na IZ komunikace U Ládek, asfaltový povrch – velké 
zatížení komunikace O: Přívětivý 

 Návrh na zbudování chodníčku (zámková dlažba, zpevněný povrch) v ulici U 
Prodejny, vypsat požadavkový list. O:Nejedlý 
 

 
2. zpráva o stavu rozpočtu OV – plán, čerpání, plánované výdaje – info I. Svetlíková 

(k nahlédnutí na zasedání OV). 
 

3. výstavba volnočasového areálu – OV předložil návrhy výstavby veřejného 
sportovního areálu, k dalšímu jednání o zařazení do požadavků na investice. O: 
(nedefinováno) 

 
4. Oprava a výstavba chodníků v obci 
 

 Záměr výstavby nového chodníku – ulice Pod Strašínem – projekt (včetně 
přechodu mezi spodními zastávkami) je hotov. Řeší se majetkoprávní vztahy 
s výkupem pozemku u křižovatky Pod Strašínem x Pampelišková. O: Půda 
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 Záměr výstavby nového chodníku Vojkovská horní část (od zastávky Strašín 
rest., směr ulice U Hájovny) – OV zaslal na MěÚ požadavkový list. O: Nejedlý, 
Přívětivý 

 Návrh na dokončení chodníku od Vojkovské č.p.27 po č.p. 28, v délce cca 20m. 
Projednat s technikem MěÚ. Probíhá. O: Nejedlý 

 
5. Objekt bývalé vodárny – OV navrhl demolici stavby. Viz investice 2016 – 2018. 

Zaslán požadavkový list na IZ. O: Nejedlý 

6. Připojení objektu kabin na kanalizační řad a vodovodní přípojku, přístavba 
sociálního zařízení a vnitřní stavební úpravy. Projektová dokumentace vyhotovena 
z prostředků OV (zajistil I. Přívětivý), zvolená varianta zaslána na MěÚ k posouzení 
a předání na odbor investic k realizaci. Zařazeno do požadavku na investice 2017. O: 
Urban, Přívětivý 

7. Návrh OV na investice 2016 – 2018, přehled: 
 Oprava komunikací – U Hájovny, K Babickým hranicím – spoluúčast OV 
 Bezpečnost v obci - realizace chodník Pod Strašínem 
 Projekt + výstavba dětského hřiště (vazba na změnu ÚP) 
 volnočasový prostor nejen pro seniory 
 Bezpečnost v obci – zaslán požadavkový list na IZ chodník „horní“ část 

Vojkovská 
 Bezpečnost v obci - příprava na přechody Pod Strašínem a Vojkovská 
 Dokončení rekonstrukce chodníku Vojkovská (stávající akce) - ukončeno 
 Demolice staré vodárny – zaslán požadavek na IZ 
 oddychové volnočasové hřiště U Ládek – stavba dětského hřiště – projekt – 

přesun na 2017 (vazba na změnu ÚP) 
 přístavba objektu kabin a připojení na vodovod a kanalizaci  - projekt vyhotoven, 

realizace předpoklad 2017 – spoluúčast OV.  

8. Stavba dětského hřiště – vazba na změnu ÚP v lokalitě U Ládek. Zpracována 
projektová dokumentace (fa Bonita), následně proběhne vystavení požadavkového 
listu na IZ. O: Půda 

9. Jednání o zklidnění (zpomalení) dopravy v obci, bezpečnostní opatření. O: L. Půda. 
Přehled a stav projednávaných bodů, aktuální vývoj: 

1)  Instalace úsekových radarů – vyhodnocení návrhu (technické podmínky, 
vyjádření dotčených orgánů - PČR) a posouzení finančních nákladů.  
Zamítnuto PČR v rámci jednání druhého kola. OV projednává možnost 
nákupu a instalace informativních radarů ulice Pod Strašínem a Vojkovská – 
probíhá. 

2)  Přechody pro chodce - u autobusových zastávek Pod Strašínem je řešeno v 
rámci PD chodníku Pod Strašínem, v ulici Vojkovská nutno řešit samostatně. 
Probíhá jednání s projektantem. 

3)  Pastelkov - předání komunikací, značení obytné zóny – dle vyjádření MěÚ 
úpravu značení obytné zóny a opravu stávajících závad na komunikacích 
musí zrealizovat stávající vlastník komunikací, tj. developer.  
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4)  Obytná zóna/zóna 30 v ulicích Pampelišková, Mateřídoušková, Bazalková –
návrh na zřízení zóny 30, OV schválil uvolnění finančních prostředků. 
Realizace je v jednání techniků MěÚ. O: Půda 

10. Sponzorský dar od ZKO Říčany na rok 2016 – OV navrhl využít sponzorský dar na 
rekonstrukci oplocení mezi hřištěm a cvičištěm ZKO. O: Nejedlý.  

11. Dotaz na koš pro pejsky U Ládek - u aleje O: Nejedlý 

12. webové stránky obce Strašín – probíhá příprava. Zajišťuje p. Pánek. 

13. Oprava soklu v budově obecního domu. O: Urban 

14. Zajistit servis zabezpečovacího zařízení v obecním domu. O: Nejedlý 

15. Poklop studny u obecního domu – oprava deklu studny. O: Nejedlý 

16. Výměna a zvýšení plotu na sportovišti – zpracována a zaslána specifikace na MěÚ, 
finanční prostředky uvolněny. Dotaz na MěÚ v jakém stavu je příprava akce. O: 
Nejedlý 

17. Využití kmene poraženého stromu v ulici Na Hájích pro výrobu dřevěného 
monumentu. O: Přívětivý 

18. Nelegální skládka - obec Babice požádala o součinnost při zajištění likvidace černé 
skládky na k.ú. Strašín, v blízkosti obce Babice, a nabídla zajištění techniky. OV 
souhlasí s kooperací při likvidaci skládky. O: Přívětivý 

19. Mikulášská 2016 – OV velmi děkuje všem, kdo se podíleli na přípravě a zajištění 
náročné akce. Akci navštívilo 88 dětí s doprovodem! 

20. Zajištění vánočního stromku – splněno 

21. Zajištění dřeva na akci Čarodějnice 2017. O: Nejedlý 

22. ŘEŠENO NA PODNĚT OBČANŮ: 

 P. Tomáš - návrh řešit propoj U Hájovny – V Březině (štěrková cesta) – prodloužení 
spojení U Ládek – hřiště U Hájovny. Řešit výhledově. 

 Veřejné osvětlení - ulice V Lese - instalace 2 ks lamp VO, dále umístění lampy VO v 
ulici Babická (směr křižovatka s ulicí U Ládek). Na obě akce je zpracovávána 
projektová dokumentace. Proběhlo VZ, částka 157 tisíc Kč. Realizaci zajišťuje MěÚ. 
O: Nejedlý 

 ulice V Březině - zajistit kontaktování majitele soukromého pozemku ohledně 
likvidace náletových dřevin a trávy zasahující do cesty. Majitel odmítá součinnost. 
OV bude řešit dále – jaro 2017. O: Urban 

 Požadavek na obnovu systému odvodu dešťové vody ulice V Březině, kdy za 
přívalových dešťů zaplavuje voda soukromé pozemky. OV navrhuje financovat 
obnovu škarp z prostředků města za předpokladu, že uživatelé dotčených pozemků 
zajistí zatrubnění vjezdů na přilehlé pozemky. Projednat na MěÚ. O: Přívětivý 
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 Požadavek na instalaci lampy VO v ulici V Březině naproti č.p. 369/16. OV 
nepodporuje tento požadavek. Zaslat stanovisko žadateli. O: Nejedlý 

 
II. PŘÍŠTÍ SCHŮZE: pondělí v prosinci 2. 1. 2017 v 18:00 hod 

Zasedání OV bylo ukončeno v 20:00 hod. 
Ve Strašíně, dne 12. 12. 2016 

Zapsal: Tomáš Nejedlý 

Přílohy: x 


