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Zápis ze zasedání osadního výboru Strašín  
LISTOPAD 2018 

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

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

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

- požadavek na rozpo et asfaltového povrchu U Ládek – velké zatížení 
komunikace. V jednání s M Ú. O: P ív tivý 

- ulice U Ládek zadat opravu povrchu. V jednání. O: P ív tivý 

 návrh na zbudování chodníku v ulici U Prodejny. Požadavkový list zaslán na M Ú. 
Vyjád ení technik  odd lení investic k zám ru je souhlasné – lze realizovat. Zatím 
neuvoln no ke zpracování. Za azeno do návrhu požadavk  na další období. 
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 a pln ní (dále 
v zápise rozpracován detail jednotlivých akcí): 

 Bezpe nost v obci - realizace chodník Pod Strašínem – probíhá, odsouhlaseno 
 Projekt + výstavba d tského h išt  U Ládek - probíhá 
 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 
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 ístavba objektu kabin a p ipojení na vodovod a kanalizaci - probíhá 
 Rekonstrukce oplocení h išt  (strana k cvi išti ZKO) - hotovo 
 Odvodn ní, obnova škarp U Ládek dolní ást, návaznost na cestu V Žaludech – 

probíhá, pozastaveno 
 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 – vydáno stavební 
povolení. VZ (VZMR 55/2018), smlouva se zhotovitelem podepsána. Rada m sta 
dne 6. 9. 2018 odsouhlasila realizaci stavby – cena 2 358 643,- K . P edpoklad 
realizace do 6/2019. 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. Op tovn  
za azeno do návrh  na investice. Vyjád ení technik  odd lení investic je 
souhlasné – technicky lze realizovat. Za azeno do návrhu požadavk  na další 
období. O: Nejedlý 

 
6. Objekt bývalé vodárny v lese – 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. Vypsání výb rového ízení na 
dodavatele dosud neprob hlo. Urgence. O: P ív tivý 

8. Stavba d tského h išt  – investi ní zám r „D tské h išt  U Ládek“ - výb rové ízení 
na dodavatele VZMR 42/2018, vybrán dodavatel fa. Radek Herold. Smlouva 
podepsána, práce zahájeny. P edpoklad realizace listopad 2018. 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), stav: 
Pod Strašínem – hotovo, Vojkovská – hotovo. Stav: spln no 

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 vlastník komunikací, tj. developer. 

10. Poklop studny u obecního domu – oprava deklu studny. Odeslány parametry 
k nacen ní nabídky. Probíhá. O: Nejedlý 
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11. Obnova škarp z d vodu havarijního stavu odvodn ní lokality U Ládek 
(k ižovatka V Žaludech, Na Hájích), dále ulice Na Hájích a V B ezin  – zastaveno, 
návrh p. Sedlá ka (M Ú) na vypracování PD na vytypovaná místa. OV požádá o 
navrácení nevyužitých pen z (cca 36 tisíc K ) a o vypracování PD. O: P ív tivý. 
Jedná se o lokality: 

o Na Hájích k ižovatka s cestou ke staré vodárn  

o Ulice V B ezin  k ižovatka s ulicí Na Hájích 

o ižovatka U Ládek, Na Hájích a V Žaludech – pozastaveno, OV 
rozporoval technický zp sob realizace. 

12. Návrh na opravu cesty v aleji (k Pastelkám), obnovení povrchu – stav cesty pr žn  
sledován, oprava možná po ukon ení výstavby vodovodního adu. Za azeno do 
požadavk  na rok 2019. O:Nejedlý 

13. Návrh na vymalování prostor klubu – oslovit místní emeslníky O: P ív tivý 

14. Vým na zni ené zna ky „Zákaz vjezdu“ do ulice U Prodejny. P edán požadavek na 
Ú. Vým na provedena, spln no. O: Nejedlý 

15. OV odsouhlasil po ízení termostatu k topení do budovy obecního domu. O: Urban 

16. Havarijní stav zdi na h bitov , ást zdi spadla. Info z M Ú: po ítá se s opravou 
spadlé zdi v roce 2019 a následn  celé zdi v roce 2020, pokud na to budou peníze 
z rozpo tu. P edb žný rozpo et na celou ze  je p es jeden milion korun. Jakmile 
bude schválená SOD, vyhlásí se sout ž na zhotovitele. 

17. Akce pro d ti Mikuláš 2018 – OV obdržel požadavek na schválení p ísp vku na akci 
konané dne 5. 12. 2018 ve výši 15.000,- K , na po ízení balí  pro d ti, dekorací, 
masek a ob erstvení. – OV odsouhlasil p ísp vek jednohlasn  (4 hlasy PRO). 

18. Do asná zm na jízdních ád  MHD - informace - m stské autobusové linky budou 
od st edy 31. 10. 2018 jezdit dle upravených jízdních ád , které respektují nové 
uzavírky ve m st  a m ly by do budoucna omezit vznikající zpožd ní. Finální jízdní 
ády m sto s dopravcem chystá až po ukon ení všech klí ových omezení, tedy 

za átkem prosince 2018. 

19. Ov it možnost osv tlení spojovací aleje mezi Pastelkami a U Ládek. O: P ív tivý 

20. Zajišt ní váno ního stromku. O: Nejedlý 

21. Sch ze osadních výbor  listopad – termín bude up esn n. Podklad k jednání zaslán 
na M Ú. O: Nejedlý 

22. Osadní výbor zve ejnil výzvu pro zájemce o innost v osadním výboru. Text výzvy 
ílohou zápisu (P íloha . 1).  

23. OV souhlasí s navýšením DPP pro p. Stawarczyka na rok 2018 o 20hod. formou 
dodatku ke smlouv . 

24. PODN TY OB AN : 
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 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. 

 Podmá ené stanovišt  separovaného odpadu (U Ládek x Babická) – návrh na 
vyasfaltování podkladu, požádat M Ú. O: P ív tivý 

 Požádat o návoz 1 m3 št rku na stání autobusu Pod Strašínem. OV souhlasí 
s p evodem financí na technickou správu M Ú. O: P ív tivý 

 Stížnosti na špatný stav p íjezdové komunikace ke h bitovu – provedena úprava 
povrchu asfaltovým recyklátem (fa. Bílek, náklady 55 tis. K  uhradil z rozpo tu 
OV). Stav: Spln no. O: P ív tivý 

 Dotaz na umíst ní zrcadla k ižovatka U Ládek x Vojkovská. OV prov í. 

 P. Bašta podn t na umíst ní zna ky „P ednost protijedoucích vozidel“, ozna ení P7 a 
P8, v míst  zúžení v ulici Vojkovská (mezi ísly orienta ními 1 a 4). P edáno na 
techniky M Ú Odbor dopravy k vyjád ení. Bez reakce. Urgovat. O: Nejedlý 

 Podn t p. Michala Bohuše na bezpe nostní prvky p i vjezdu do obce; svislé, 
vodorovné zna ení, pouta e. OV vzal podn t na v domí.  

II. ÍŠTÍ SCH ZE: 3. 12. 2018 v 18:00 hod  
Zasedání OV bylo ukon eno ve 20:00 hod. 
Ve Strašín , dne 5. 11. 2018 

Zapsal: T. Nejedlý 

íloha . 1 - Výzva pro zájemce o innost v osadním výboru 
VÝZVA 

Osadní výbor Strašín, v souladu se sm rnicí pro innost osadních výbor  MÚ any, vyzývá ob any, kte í mají 
zájem pracovat v Osadním výboru Strašín ve volebním období 2019 - 2023, aby se p ihlásili p edsedovi 
dosavadního Osadního výboru Strašín. 

lenem osadního výboru m že být ob an m sta an, který je p ihlášen k trvalému pobytu v té ásti obce, pro 
kterou je osadní výbor z ízen. 

innosti, pracovní nápl  a p sobnost osadního výboru jsou definovány sm rnicí m sta any . 5/2012 
(sm rnice pro innost osadních výbor ). 
Termín pro podání p ihlášky: do 31. 01. 2019 
Termín zve ejn ní kandidátky: od 01. 02. 2019 
Zp sob podání p ihlášky: 
- osobn  na pravidelných jednáních Osadního výboru Strašín, (jednání se konají vždy první pond lí v m síci od 
18 hodin v budov  obecního domu Strašín) 
nebo 
- e-mailem na adresu osadnivybor@ricanystrasin.cz 
V písemné p ihlášce uve te jméno, p íjmení, p esnou adresu bydlišt , telefonické a e-mailové spojení. 
Termín konání voleb do OV Strašín - místo a as bude zve ejn no spolu s kandidátkou dne 01. 02. 2019 na 
nást nce OV Strašín. Volbám bude p edcházet ve ejná sch ze OV Strašín, na které budou p edstaveni jednotliví 
kandidáti. 
Výzva zve ejn na dne: 17. 09. 2018 
OV STRAŠÍN 
Tomáš Nejedlý, p edseda 


