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Zápis ze zasedání osadního výboru Strašín  
ŘÍJEN 2018 

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

Omluveni: D. Urban 

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“ 

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 

 údržba zeleně (sekání trávy, úklid listí) – probíhá, posekání hřiště na akci „Loučení 
s létem“ zajištěno. O: Nejedlý 

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

- požadavek na rozpočet asfaltového povrchu U Ládek – velké zatížení 
komunikace. V jednání s MěÚ. O: Přívětivý 

- ulice U Ládek zadat opravu povrchu. V jednání. O: Přívětivý 

 návrh na zbudování chodníku v ulici U Prodejny. Požadavkový list zaslán na MěÚ. 
Vyjádření techniků oddělení investic k záměru je souhlasné – lze realizovat. Zatím 
neuvolněno ke zpracování. O: Nejedlý 

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

(k nahlédnutí na pravidelném zasedání OV). 

3. Rozpracované větší akce a investice 2017 – 2018, stručný přehled a plnění (dále 
v zápise rozpracován detail jednotlivých akcí): 

 Bezpečnost v obci - realizace chodník Pod Strašínem - probíhá 
 Projekt + výstavba dětského hřiště U Ládek - probíhá 
 volnočasový prostor nejen pro seniory 
 Bezpečnost v obci – zaslán požadavkový list na IZ chodník „horní“ část 

Vojkovská – zatím neuvolněno ke zpracování 
 Bezpečnost v obci - přechody Pod Strašínem a Vojkovská 
 Demolice/oprava staré vodárny – MěÚ zvažuje obnovu vodního zdroje 
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 Přístavba objektu kabin a připojení na vodovod a kanalizaci - probíhá 
 Rekonstrukce oplocení hřiště (strana k cvičišti ZKO) - hotovo 
 Odvodnění, obnova škarp U Ládek dolní část, návaznost na cestu V Žaludech – 

probíhá, pozastaveno 
 Posílení veřejného osvětlení ul. V Lese a Babická - hotovo 

 
4. Výstavba volnočasového areálu – OV předložil návrhy výstavby veřejného 

sportovního areálu, k dalšímu jednání o zařazení do požadavků na investice. 
Výhledově. 

 
5. Oprava a výstavba chodníků v obci 
 

 Záměr výstavby nového chodníku – ulice Pod Strašínem – vydáno stavební 
povolení. VZ (VZMR 55/2018), smlouva se zhotovitelem podepsána. Předpoklad 
realizace do 6/2019. O: Půda 

  
 Záměr výstavby nového chodníku Vojkovská horní část (od zastávky Strašín 

rest., směr ulice U Hájovny) – OV zaslal na MěÚ požadavkový list. Opětovně 
zařazeno do návrhů na investice. Vyjádření techniků oddělení investic je 
souhlasné – technicky lze realizovat. Zatím neuvolněno ke zpracování. 
O: Nejedlý 

 
6. Objekt bývalé vodárny v lese – město zvažuje obnovu vodních zdrojů, není dosud 

rozhodnuto. 

7. Připojení objektu kabin na kanalizační řad a vodovodní přípojku, přístavba 
sociálního zařízení a vnitřní stavební úpravy. Vypsání výběrového řízení na 
dodavatele dosud neproběhlo. Urgence. O: Přívětivý 

8. Stavba dětského hřiště – investiční záměr „Dětské hřiště U Ládek“ - výběrové řízení 
na dodavatele VZMR 42/2018, vybrán dodavatel fa. Radek Herold. Smlouva 
podepsána, práce zahájeny. Předpoklad realizace říjen/listopad 2018. O: Půda 

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

1)  Instalace dvou informativních radarů (ulice Pod Strašínem a Vojkovská), stav: 
Pod Strašínem – hotovo, Vojkovská – hotovo. Stav: splněno 

2)  Přechody pro chodce - u autobusových zastávek Pod Strašínem je řešeno v 
rámci IZ chodníku Pod Strašínem, v ulici Vojkovská nutno řešit samostatně. 
OV řeší možnost realizace v souladu s dopravně-bezpečnostními požadavky. 

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. Probíhají nová 
jednání, OV je průběžně informován (OS Pastelkov). OV souhlasí 
s uvolněním finančních prostředků na úpravu místního značení v lokalitě 
Pastelkov. 

10. Úprava soklu v budově obecního domu. Probíhá. O: Urban 
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11. Poklop studny u obecního domu – oprava deklu studny. Odeslány parametry 
k nacenění nabídky. Probíhá. O: Nejedlý 

12. Na jednání s techniky MěÚ navrženo a odsouhlaseno zrealizovat obnovu škarp z 
důvodu havarijního stavu odvodnění lokality U Ládek (křižovatka V Žaludech, Na 
Hájích), dále ulice Na Hájích a V Březině – financování z prostředků OV. Technicky 
zpracuje a realizaci zajistí MěÚ (p. Sedláček). O: Přívětivý 

o Na Hájích křižovatka s cestou ke staré vodárně 

o Ulice V Březině křižovatka s ulicí Na Hájích 

o Křižovatka U Ládek, Na Hájích a V Žaludech – probíhá - pozastaveno, 
OV rozporoval technický způsob provedení obnovy. 

13. Návrh na opravu cesty v aleji (k Pastelkám), obnovení povrchu – stav cesty průběžně 
sledován, předpoklad zařadit do požadavků na rok 2019. O:Nejedlý 

14. Proběhla akce „Loučení s létem 2018“ v sobotu dne 8. 9. 2018, OV velmi děkuje 
organizátorům a dobrovolníkům za zajištění akce. 

15. Návrh na vymalování prostor klubu – oslovit místní řemeslníky O: Přívětivý 

16. Výměna zničené značky „Zákaz vjezdu“ do ulice U Prodejny. Předán požadavek na 
MěÚ. O: Nejedlý 

17. OV odsouhlasil pořízení termostatu k topení do budovy obecního domu. 

18. Osadní výbor zveřejnil výzvu pro zájemce o činnost v osadním výboru. Text výzvy 
přílohou (Příloha č. 1). Osadní výbor upozorňuje, že pokud se nepřihlásí dostatečný 
počet zájemců (min. 3 zájemci), nemůže být osadní výbor jmenován. 

19. ŘEŠENO NA PODNĚT OBČANŮ: 

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

 Podmáčené stanoviště separovaného odpadu (U Ládek x Babická) – návrh na 
vyasfaltování podkladu, požádat MěÚ. O: Přívětivý 

 Požádat o návoz 1 m3 štěrku na stání autobusu Pod Strašínem. OV souhlasí 
s převodem financí na technickou správu MěÚ. O: Přívětivý 

 Stížnosti na špatný stav příjezdové komunikace ke hřbitovu – provedena úprava 
povrchu asfaltovým recyklátem (fa. Bílek, náklady 55 tis. Kč uhradil z rozpočtu 
OV). O: Přívětivý 

 Dotaz na umístění zrcadla křižovatka U Ládek x Vojkovská. OV prověří. 

 Podnět na umístění značky „Přednost protijedoucích vozidel“, označení P7 a P8, 
v místě zúžení v ulici Vojkovská (mezi čísly orientačními 1 a 4). Předáno na 
techniky MěÚ Odbor dopravy k vyjádření. O: Nejedlý 
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 Provoz MHD Říčany - na schůzi se dostavili občané lokality Kucel s argumenty na 
podporu stávajícího rozsahu provozu MHD a školních autobusů v dané lokalitě. 
Osadní výbor vzal současně na vědomí výstup z jednání části obyvatel lokality Kucel 
(informace z jednání podal L. Půda) s návrhem na omezení provozu autobusu v 
lokalitě Kucel. Po zhodnocení všech dostupných informací Osadní výbor rozhodl 
(v poměru 3 hlasy pro a 1 proti) tak, že z důvodu bezpečnosti chodců na ulici Pod 
Strašínem doporučuje OV městu zachovat stávající model provozu MHD a školních 
autobusů a znovu vyhodnotit celou věc až po delším časovém úseku (minimálně až 
po dostavbě chodníku v ulici Pod Strašínem).  

II. PŘÍŠTÍ SCHŮZE: říjen 5. 11. 2018 v 18:00 hod  

Zasedání OV bylo ukončeno ve 20:00 hod. 
Ve Strašíně, dne 1. 10. 2018 

Zapsal: T. Nejedlý 

Příloha č. 1 - Výzva pro zájemce o činnost v osadním výboru 

VÝZVA 

Osadní výbor Strašín, v souladu se směrnicí pro činnost osadních výborů MÚ 
Říčany, vyzývá občany, kteří mají zájem pracovat v Osadním výboru Strašín ve 
volebním období 2019 -2023, aby se přihlásili předsedovi dosavadního Osadního 
výboru Strašín. 
Členem osadního výboru může být občan města Říčan, který je přihlášen k trvalému 
pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen. 
Činnosti, pracovní náplň a působnost osadního výboru jsou definovány směrnicí 
města Říčany č. 5/2012 (směrnice pro činnost osadních výborů). 
Termín pro podání přihlášky: do 31. 01. 2019 
Termín zveřejnění kandidátky: od 01. 02. 2019 
Způsob podání přihlášky: 
- osobně na pravidelných jednáních Osadního výboru Strašín, (jednání se konají 
vždy první pondělí v měsíci od 18 hodin v budově obecního domu Strašín) 
nebo 
- e-mailem na adresu osadnivybor@ricanystrasin.cz 
V písemné přihlášce uveďte jméno, příjmení, přesnou adresu bydliště, telefonické 
a e-mailové spojení. 
Termín konání voleb do OV Strašín - místo a čas bude zveřejněno spolu s 
kandidátkou dne 01. 02. 2019 na nástěnce OV Strašín. Volbám bude předcházet 
veřejná schůze OV Strašín, na které budou představeni jednotliví kandidáti. 
Výzva zveřejněna dne: 17. 09. 2018 
OV STRAŠÍN 
Tomáš Nejedlý, předseda 


