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Zápis ze zasedání osadního výboru Strašín  
ZÁ Í 2017 

 
ítomni: I. Svetlíková, L. P da, T. Nejedlý                                                                              

Omluveni: D. Urban, I. P ív tivý 

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“ 

Kontakt: webové stránky obce Strašín (https://www.ricanystrasin.cz/), nový e-mailový 
kontakt (osadnivybor@ricanystrasin.cz ) 

 
I. BODY JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU (dále jen OV)  

1. Údržba v obci 

 zimní údržba – poptání zimního úklidu chodník  – O: P da, Nejedlý. Oslovená 
firma RR Zahrada neprojevila zájem. 

 údržba zelen  (sekání trávy, úklid listí). Probíhá. O: Nejedlý 

 proveden post ik chodník  proti plevelu (P erovský) – spln no. Odsouhlaseno 
proplacení náklad . 

 oprava místních komunikací v obci – plán oprav 2016 - 2018: 

- Oprava propadlé silnice v k ižovatce Vojkovská x Pod Strašínem, p edán 
podn t na KSUS any. Oprava provedena, spln no. O: Nejedlý 

 požadavek na rozpo et asfaltového povrchu U Ládek – velké zatížení komunikace. 
Zaurgovat. O: P ív tivý 

 návrh na zbudování chodní ku (zámková dlažba, zpevn ný povrch) v ulici U 
Prodejny. Požadavkový list zaslán na M Ú. Zatím neuvoln no ke zpracování.  
O:Nejedlý 

 
2. Zpráva o stavu rozpo tu OV – plán, erpání, plánované výdaje – info I. Svetlíková 

(k nahlédnutí na pravidelném zasedání OV). 

3. Rozpracované v tší akce a investice 2017 – 2018, stru ný p ehled (dále v textu 
rozpracován detail): 
 Bezpe nost v obci - realizace chodník Pod Strašínem 
 Projekt + výstavba d tského h išt  U Ládek 
 volno asový prostor nejen pro seniory 
 Bezpe nost v obci – zaslán požadavkový list na IZ chodník „horní“ ást 

Vojkovská – zatím neuvoln no ke zpracování 
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 Bezpe nost v obci - p echody Pod Strašínem a Vojkovská 
 Demolice/oprava staré vodárny – M Ú zvažuje obnovu vodního zdroje 
 ístavba objektu kabin a p ipojení na vodovod a kanalizaci  
 Rekonstrukce oplocení h išt  (strana k cvi išti ZKO) 
 Odvodn ní, obnova škarp U Ládek dolní ást, návaznost na cestu V Žaludech 
 Posílení ve ejného osv tlení ul. V Lese a Babická - hotovo 

 
4. Výstavba volno asového areálu – OV p edložil návrhy výstavby ve ejného 

sportovního areálu, k dalšímu jednání o za azení do požadavk  na investice. 
Výhledov . 

 
5. Oprava a výstavba chodník  v obci 
 

 Zám r výstavby nového chodníku – ulice Pod Strašínem – projekt je hotov. 
Územní rozhodnutí vydáno, probíhá kompletace PD pro stavební povolení, 

edpoklad vydání SP zá í/ íjen 2017. P edpoklad realizace 2018. O: P 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.  Zatím  
neuvoln no ke zpracování. O: Nejedlý 

 
6. Objekt bývalé vodárny v lese – OV navrhl demolici stavby. Ze strany m sta nebylo 

odsouhlaseno - m sto zvažuje obnovu vodních zdroj , není dosud rozhodnuto. 

7. ipojení objektu kabin na kanaliza ní ad a vodovodní p ípojku, p ístavba 
sociálního za ízení a vnit ní stavební úpravy. Kompletace PD. Za azeno do 
požadavku na investice 2017. O: Urban, P ív tivý 

8. Stavba d tského h išt  – Investi ní zám r „D tské h išt  U Ládek“ byl schválen 
zastupitelstvem m sta. 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 informativních radar  – umíst ní odsouhlaseno P R. Financování: 
jeden starší radar zajistí M Ú (z ul. Rýdlova), druhý nový bude financovat ze 
svých prost edk  OV. Odsouhlasena výjimka ze sm rnice o zadávání 
ve ejných zakázek k nákupu informativního radaru p ímým nákupem od 
spole nosti zajiš ující servis radar  v anech, za cenu obvyklou (49.900,- 

). Prost edky uvoln ny. O: Nejedlý   

2) P echody pro chodce - u autobusových zastávek Pod Strašínem je ešeno v 
rámci IZ chodníku Pod Strašínem, v ulici Vojkovská nutno ešit samostatn . 
OV eší možnost realizace v souladu s dopravn -bezpe nostními požadavky. 

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. Stav setrvává. 

10. Úprava soklu v budov  obecního domu. Probíhá. O: Urban 

11. Poklop studny u obecního domu – oprava deklu studny. Potíže s výrobou atypického 
deklu; bezpe nostní požadavky. Nedo ešeno. O: Nejedlý 
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12. Vým na a zvýšení plotu na sportovišti, oplocení mezi h išt m a cvi išt m ZKO – 
ukon eno výb rové ízení. Z rozpo tu OV uvoln na ástka k realizaci. O: Nejedlý 

13. Komunikace V Žaludech – podn t obyvatel na ešení špatného stavu komunikace. 
Dne 14. 6. 2017 prob hlo jednání za ú asti zástupc  M Ú, dot ených obyvatel a 
zástupc  OV. Ze strany M Ú (p. Heyrovský) sd leny podmínky (majetkoprávní 
vztahy), p edpokladem k ešení je p evod všech soukromých pozemk  (V Žaludech) 
do vlastnictví m sta. Na jednání bylo dále navrženo a odsouhlaseno zrealizovat 
obnovu škarp, odvodn ní lokality U Ládek (k ižovatka V Žaludech, Na Hájích) – 
financování z prost edk  OV (p edpoklad náklady cca 100 tis. K ), uvoln ní ástky 
OV odsouhlasil. Technicky zpracuje a realizaci zajistí M Ú. O: P ív tivý 

- Požadavek na obnovu systému odvodu deš ové vody ulice V B ezin , kdy 
za p 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. Probíhá 
jednání s M Ú. O: P ív tivý 

14. Akce pro d ti (a dosp lé) Lou ení s létem 2017, konaná dne 9. 9. 2017 – OV 
odsouhlasil rozpo et na akci ve výši 12.000,- K . Zajišt no 2 x mobilní WC, 
posekání trávy (P erovský). Pozvánka zve ejn na (zajistil organiza ní výbor). 

15. Osadní výbor obdržel informaci, že v období 9/2017 bude v obci Strašín mapován 
stávající stav podzemního za ízení v majetku EZ Distribuce a.s. Z tohoto d vodu se 
v obci budou objevovat do asné zna ky na površích. Pro spole nost EZ Distribuce 
akci zajiš uje smluvní dodavatel ELMOZ Czech, s.r.o. Zve ejn no na výv sce a 
webových stránkách obce. 

16. 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 , není v plánu. 

 Návrh na instalaci lampy VO do ulice U Ládek (roh obecního domu). Podklad 
zpracován a odeslán na techniky M Ú k vyjád ení. O: Nejedlý 

 Žádost o vy ešení situace p íjezdové cesty k pozemku z ve ejné cesty, ulice Drobná 
. 432/265). Podez ení na nedodržení vytý ených hranic soukromého pozemku. 

V ešení s M Ú. O: P ív tivý 

 Studna na h bitov  – servis; správcem prov eno, neshledán problém. Zjistit stav. O: 
Nejedlý 

 
II. ÍŠTÍ SCH ZE: pond lí 2. 10. 2017 v 18:00 hod 

Zasedání OV bylo ukon eno ve 20:00 hod. 
Ve Strašín , dne 4. 9. 2017 

Zapsal: T. Nejedlý 

ílohy: x 


