
 1

Zápis ze zasedání osadního výboru Strašín  
LISTOPAD 2016 

 
ítomni: I. Svetlíková, I. P ív tivý, D. Urban, T. Nejedlý                                                                               

Omluveni: L. P da 

Neomluveni: x 
Za átek jednání: 1800 hod.   

 
Zasedání osadního výboru je ve ejné. 

Na zasedání je ítomna nadpolovi ní v tšina len  osadního výboru, OV je usnášení schopný. 

Pozn.: „M stský ú ad any“ v textu dále zkrácen  jen „M Ú“ 

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

 
I. BODY JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU (dále jen OV)  

1. Údržba v obci 

 zimní údržba – údržba místních komunikací. O: P ív tivý 

 údržba zelen  (sekání trávy, úklid listí). Zajišt na poslední se  letošního roku a úklid 
listí 11/2016. O: Nejedlý 

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

Je uzav ena smlouva se zhotovitelem. Bude up esn n termín zahájení akce. 
 

2. zpráva o stavu rozpo tu OV – plán, erpání, plánované výdaje – info I. Svetlíková 
(k nahlédnutí na zasedání OV). 

 
3. výstavba volno asového areálu – OV p edložil návrhy výstavby ve ejného 

sportovního areálu, k dalšímu jednání o za azení do požadavk  na investice. O: 
(nedefinováno) 

 
4. Oprava a výstavba chodník  v obci 
 

 Zám r výstavby nového chodníku – ulice Pod Strašínem – projekt (v etn  
echodu mezi spodními zastávkami) je hotov, probíhá územní rozhodnutí. O: 
da 

  
 Zám r výstavby nového chodníku Vojkovská horní ást (od zastávky Strašín 

rest., sm r ulice U Hájovny) – OV zaslal na M Ú požadavkový list. O: Nejedlý, 
ív tivý 

 Návrh na dokon ení chodníku od Vojkovské .p.27 po .p. 28, v délce cca 20m. 
Projednat s technikem M Ú. Probíhá. O: Nejedlý 
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5. Objekt bývalé vodárny – OV navrhl demolici stavby. Viz investice 2016 – 2018. 
Zaslán požadavkový list na IZ. O: Nejedlý 

6. ipojení objektu kabin na kanaliza ní ad a vodovodní p ípojku, p ístavba 
sociálního za ízení a vnit ní stavební úpravy. Projektová dokumentace vyhotovena 
z prost edk  OV (zajistil I. P ív tivý), zvolená varianta zaslána na M Ú k posouzení 
a p edání na odbor investic k realizaci. Za azeno do požadavku na investice 2017. O: 
Urban, P ív tivý 

7. Návrh OV na investice 2016 – 2018, p ehled: 
 Oprava komunikací – U Hájovny, K Babickým hranicím – spoluú ast OV – akce 

probíhá 
 Bezpe nost v obci - realizace chodník Pod Strašínem (schválen IZ, probíhá 

íprava PD) 
 Projekt + výstavba d tského h išt  (vazba na zm nu ÚP) 
 volno asový prostor nejen pro seniory 
 Bezpe nost v obci – zaslán požadavkový list na IZ chodník „horní“ ást 

Vojkovská 
 Bezpe nost v obci - p íprava na p echody Pod Strašínem a Vojkovská 
 Dokon ení rekonstrukce chodníku Vojkovská (stávající akce) - ukon eno 
 Demolice staré vodárny – zaslán požadavek na IZ 
 oddychové volno asové h išt  U Ládek – stavba d tského h išt  – projekt – 

esun na 2016 (vazba na zm nu ÚP) - probíhá 
 ístavba objektu kabin a p ipojení na vodovod a kanalizaci  - projekt vyhotoven, 

realizace (200 tisíc K ) p edpoklad 2017.  

8. Stavba d tského h išt  – vazba na zm nu ÚP v lokalit  U Ládek. Zpracována 
projektová dokumentace (fa Bonita), následn  prob hne vystavení požadavkového 
listu. O: P da 

9. Jednání o zklidn ní (zpomalení) dopravy v obci, bezpe nostní opat ení. O: L. P da. 
ehled a stav projednávaných bod , aktuální vývoj: 

1) Instalace úsekových radar  – vyhodnocení návrhu (technické podmínky, 
vyjád ení dot ených orgán  - P R) a posouzení finan ních náklad .  Bude 
zve ejn n výsledek jednání druhého kola. OV projednává možnost nákupu a 
instalace informativních radar  – probíhá. 

2) P echody pro chodce - u autobusových zastávek Pod Strašínem je ešeno v 
rámci PD chodníku Pod Strašínem, v ulici Vojkovská nutno ešit samostatn . 
Probíhá jednání s projektantem. 

3) Pastelkov - p edání komunikací, zna ení obytné zóny – dle vyjád ení M Ú 
úpravu zna ení obytné zóny a opravu stávajících závad na komunikacích 
musí zrealizovat stávající vlastník komunikací, tj. developer.  

4) Obytná zóna/zóna 30 v ulicích Pampelišková, Mate ídoušková, Bazalková –
návrh na z ízení zóny 30, OV schválil uvoln ní finan ních prost edk . 
Realizace je v jednání technik  M Ú. O: P da 

10. Sponzorský dar od ZKO any na rok 2016 – OV navrhl využít sponzorský dar na 
rekonstrukci oplocení mezi h išt m a cvi išt m ZKO. O: Nejedlý.  

11. Dotaz na koš pro pejsky U Ládek - u aleje O: Nejedlý 
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12. webové stránky obce Strašín – probíhá p íprava. Zajiš uje p. Pánek. 

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

14. Zajistit servis zabezpe ovacího za ízení v obecním domu. O: Nejedlý 

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

16. Vým na a zvýšení plotu na sportovišti – zpracována a zaslána specifikace na M Ú, 
finan ní prost edky uvoln ny. Dotaz na M Ú v jakém stavu je p íprava akce. O: 
Nejedlý 

17. Využití kmene poraženého stromu v ulici Na Hájích pro výrobu d ev ného 
monumentu. O: P ív tivý 

18. Nelegální skládka - obec Babice požádala o sou innost p i zajišt ní likvidace erné 
skládky na k.ú. Strašín, v blízkosti obce Babice, a nabídla zajišt ní techniky. OV 
souhlasí s kooperací p i likvidaci skládky. O: P ív tivý 

19. Mikulášská 2016 – Ov schválil p ísp vek na akci Mikulášská 2016 (balí ky pro d ti, 
ob erstvení), která se bude konat 5. 12. 2016 p ed budovou obecního domu 

20. Zajišt ní váno ního stromku – probíhá ve spolupráci s M Ú. O: P ív tivý 

21. Zajišt ní d eva na akci arod jnice 2017. O: Nejedlý 

22. EŠENO NA PODN T OB AN : 

 P. Tomáš - návrh ešit propoj U Hájovny – V B ezin  (št rková cesta) – prodloužení 
spojení U Ládek – h išt  U Hájovny. ešit výhledov . 

 Ve ejné osv tlení - ulice V Lese - instalace 2 ks lamp VO, dále umíst ní lampy VO v 
ulici Babická (sm r k ižovatka s ulicí U Ládek). Na ob  akce je zpracovávána 
projektová dokumentace – realizaci zajiš uje M Ú. O: Nejedlý 

 požadavek na zpevn ní povrchu pod popelnicemi na k ižovatce U Ládek x Babická 
z d vodu obtížné manipulace p i vývozu odpadu. Dle vyjád ení obslužné firmy 
svážející odpad nejsou s vyvážením žádné problémy, OV proto nadále netrvá na 
úprav  terénu. O: Nejedlý - spln no 

 ulice V B ezin  - zajistit kontaktování majitele soukromého pozemku ohledn  
likvidace náletových d evin a trávy zasahující do cesty. O: Urban 

 Požadavek na obnovu systému odvodu deš ové vody ulice V B ezin , kdy za 
ívalových deš  zaplavuje voda soukromé pozemky. OV navrhuje financovat 

obnovu škarp z prost edk  m sta za p edpokladu, že uživatelé dot ených pozemk  
zajistí zatrubn ní vjezd  na p ilehlé pozemky. Projednat na M Ú. O: P ív tivý 

 Požadavek na instalaci lampy VO v ulici V B ezin  naproti .p. 369/16. OV 
požadavek prov í a p ijme stanovisko. O: Nejedlý 

 
II. ÍŠTÍ SCH ZE: mimo ádn  druhé pond lí v prosinci 12. 12. 2016 

v 18:00 hod (5. 12. 2016 bude probíhat mikulášská besídka) 
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Zasedání OV bylo ukon eno v 20:00 hod. 
Ve Strašín , dne 7. 11. 2016 

Zapsal: Tomáš Nejedlý 

ílohy: x 


