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Zápis ze zasedání osadního výboru Strašín  
DUBEN 2019 

 
Přítomni: I. Svetlíková, H. Lacinová, E. Formánková, I. Přívětivý, 

D. Landkammer, L. Ditrich, T. Nejedlý                                                                            

Omluveni: X 

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 – 2018/2019 ukončena, O: Přívětivý 

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

 oprava místních komunikací v obci – plán oprav: 

- 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 

- žádost obyvatel ulice V Lese o zpevnění cesty. Projednat s MěÚ možnosti 
opravy. O: Přívětivý 
 

2. Zpráva o stavu rozpočtu OV – plán, čerpání, plánované výdaje – info I. Svetlíková 
(k nahlédnutí na pravidelném zasedání OV). 

3. Přehled - větší akce a investice 2019 – 2023: 

 Výstavba chodníku Pod Strašínem – realizace, dokončení 2019 
 Výstavba dětského hřiště U Ládek – realizace, dokončení 2019 
 Volnočasový areál – zpracování a připomínkování územní studie Strašín JIH II 
 Bezpečnost v obci – zaslán požadavkový list na IZ chodník „horní“ část 

Vojkovská – zatím neuvolněno ke zpracování 
 Chodník ulice U Prodejny – zaslán požadavkový list 
 Využití objektu staré vodárny – MěÚ zvažuje obnovu vodního zdroje - odloženo 
 Přístavba objektu kabin a připojení na vodovod a kanalizaci – probíhá finalizace 

zadávacího návrhu, před vypsáním VZ (MěÚ) 
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 Odvodnění, obnova škarp U Ládek dolní část (návaznost na cestu V Žaludech), 
Na Hájích, V Březině – pozastaveno – neuspokojivé technické řešení, projednat 
s MěÚ (zadání zpracování PD). O: Přívětivý 

4. Výstavba dětského hřiště – proběhnou terénní úpravy, zatravnění hřiště (jaro 2019), 
OV dále navrhne osázení živého plotu kolem hřiště. O: Landkammer 

5. Poklop studny u obecního domu – výměna – obdržení cenové nabídky, zajistit 
objednání opravy. O: Formánková+Nejedlý 

6. Návrh na opravu cesty v aleji (k Pastelkám), obnovení povrchu – stav cesty průběžně 
sledován; oprava možná po ukončení výstavby vodovodního řadu a pokládky kabelu 
VN (ČEZ - hotovo). Zařazeno do požadavků na rok 2019. O:Nejedlý 

7. Vymalování prostor klubu – oslovit místní řemeslníky O: Přívětivý 

8. Havarijní stav zdi na hřbitově, část zdi spadla. Oprava spadlé zdi v roce 2019, 
spoluúčast OV (50% nákladů, cca 160tis. Kč - uvolněny prostředky). O: Nejedlý 

9. Akce Čarodějnice 2019 – odsouhlasen příspěvek na akci (konané dne 30. 4. 2019). 
Zajištěno: 2x mobilní WC, dřevo. Organizační stránka - O: Lacinová. Sezvat brigádu 
na úklid a stavbu hranice - O: Lacinová+Ditrich 

10. Dotaz na možnost modernizace resp. doplnění systému veřejného osvětlení v obci O: 
Nejedlý 

11. Dne 3. 4. 2019 proběhne setkání zástupců OV+MěÚ a společnosti Karpex v nové 
provozovně (ulice Dlouhá). 

12. OV odsouhlasil návrh na poskytnutí příspěvku formou darovací smlouvy pro 
podporu projektu pomoci na Ukrajině v částce 10.000,- Kč pro žadatele p. Daniela 
Urbana. 

13. V návaznosti na výstavbu nového chodníku Pod Strašínem řešit stání autobusu 
ROPID (Arriva) v této lokalitě. O: Přívětivý 

14. Prověřit možnosti přesunutí kontejnerů na tříděný odpad z „návsi“ do jiné lokality, 
posílení stanoviště v ulici Dlouhá. Neutěšený stav. O: Ditrich 

15. Jarní úklid škarp a zastávek MHD – Přerovský. O: Nejedlý 

16. PODNĚTY OBČANŮ: 

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

 Podmáčené stanoviště separovaného odpadu (U Ládek x Babická) – prověřit 
možnost posunutí stanoviště. Projednat na další schůzi. 

 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 

II. PŘÍŠTÍ SCHŮZE: 6. 5. 2019 v 18:00 hod  



 3 

Zasedání OV bylo ukončeno ve 20:00 hod. 
Ve Strašíně, dne 1. 4. 2019 

Zapsal: T. Nejedlý 

 


