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Zápis ze zasedání osadního výboru Strašín  
PROSINEC 2017 

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

Omluveni: D. Urban 

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 – x  

 údržba zelen  (sekání trávy, úklid listí). 2017 ukon eno. O: Nejedlý 

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

- 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. 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 zápise 
rozpracován detail jednotlivých akcí): 
 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 
 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) - hotovo 
 Odvodn ní, obnova škarp U Ládek dolní ást, návaznost na cestu V Žaludech 
 Posílení ve ejného osv tlení ul. V Lese a Babická - hotovo 
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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 – územní rozhodnutí 
vydáno, v ízení stavební povolení, následn  bude požádáno o dotaci SFDI 
(podmínka pro realizaci). Zám r 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. Neuvoln no 
ke zpracování, 11_2017 op tovn  požádáno o uvoln ní. 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. Za azeno do požadavku na investice. 
Zažádáno o stavební povolení (p. Landkammer). 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. Schváleny finan ní prost edky (300 tis. z rozpo tu OV + 300 
tis. z rezervy m sta). P íprava na vyhlášení VZ. 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 dvou informativních radar  (ulice Pod Strašínem a Vojkovská) – 
financování: jeden (starší) radar zajistí M Ú, druhý byl zakoupen z rozpo tu 
osadního výboru (cena 49.900,- K ). OV požádal M Ú o zajišt ní p ipojení a 
instalace obou radar  na ur ená místa. 

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. Bude poptána jiná firma. Nedo ešeno. O: Nejedlý 

12. Komunikace V Žaludech – podn t obyvatel na ešení špatného stavu komunikace. 
Na jednání s techniky M Ú navrženo a odsouhlaseno zrealizovat obnovu škarp, 
odvodn ní lokality U Ládek (k ižovatka V Žaludech, Na Hájích) – financování 
z prost edk  OV (odhad náklady cca 100 tis. K ), uvoln ní ástky OV p edb žn  
odsouhlasil. Technicky zpracuje a realizaci zajistí M Ú (p. Sedlá ek). Dle informace 
z M Ú posun na jaro 2018. Požádáno o p esun finan ní ástky. O: P ív tivý 
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- 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 

13. Likvidace  erné  skládky  v  lese  Za  Hotelem,  Na  Hájích,  dále  Vojkovská  –  
nacen ní firmou Marius Pedersen, realizace listopad 2017. Probíhá, áste  hotovo. 
O:Nejedlý 

14. Návrh na opravu cesty v aleji (k Pastelkám), obnovení povrchu – 2018, zaslat 
požadavek na M Ú. O:Nejedlý 

15. Osadní výbor schválil navýšení p edb žného rozpo tu na akci pro d ti Mikuláš 2017 
na ástku 12.500,- K  

16. OV Strašín projednal žádost HZS St edo eského kraje o do asnou záp ku 
pozemku p. . 538/45 (za ú elem nácviku záchranných prací). OV nesouhlasí a 
doporu il zastupitelstvu m sta tuto žádost neschválit, z d vodu, že se jedná o 
pozemek v rodinné zástavb  ur ené k bydlení (klidová zóna). Stanovisko odesláno 
na M Ú. 

17. Inventura majetku 2017 – provedeno k 4. 12. 2017, rozdíly nezjišt ny. 

18. Osadní výbor Strašín navrhuje prodloužit dohodu o provedení práce s p. V. 
Stawarczykem a p. J. P erovským na rok 2018 – odeslat na M Ú O: P ív tivý 

19. OV požádal o navýšení po tu výtisk  Kurýra o 10 ks na celkový po et 200 ks (nová 
výstavba) 

20. OV projednal návrh etapizace územního plánu – Zm na . 2 ÚP an, p ipomínky 
osadního výboru budou odeslány na M Ú. O: P ív tivý 

21. 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. 

 Ve ejné osv tlení – ul. Pod Strašínem sm r Babice nesvítí, druhá lampa v ulici 
Dlouhá v p ípad  nep íznivého po así bliká. Zadat k oprav . O: Nejedlý 

 Návrh na instalaci lampy VO do ulice U Ládek (roh obecního domu). Podklad 
zpracován a odeslán na techniky M Ú. Nabídka od smluvní firmy Eltodo, OV 
odsouhlasil nabídku, zadáno k realizaci. O: Nejedlý, Svetlíková 

 Studna na h bitov  – kontrola stavu. Dle technik  M Ú v po ádku. O: Nejedlý 
 

II. ÍŠTÍ SCH ZE: pond lí 8. 1. 2018 v 18:00 hod (pozn.: 1. 1. 2018 je 
státní svátek, sch ze je p eložena na pond lí 8. 1. 2017) 

Zasedání OV bylo ukon eno ve 20:00 hod. 
Ve Strašín , dne 4. 12. 2017 

Zapsal: T. Nejedlý 


