
 1 

Zápis ze zasedání osadního výboru Strašín  
 
ZÁŘÍ 2019 

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

D. Landkammer, E. Formánková T. Nejedlý, L. Ditrich 

MěÚ: Jurková                                                                           

Omluveni: 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/,  

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 

 likvidace napadených jalovců na návsi – zrealizováno, konečná úprava terénu a 
osetí trávníkem proběhne v měsíci září. Zajistit postřik a likvidaci plevele - 
Nejedlý 

 vysázení keřů v okolí dětského hřiště – realizace září 2019. O: Nejedlý 

 oprava místních komunikací v obci – plán oprav: 

- požadavek na rozpočet asfaltového povrchu U Ládek – velké zatížení 
komunikace. Bude vypracován rozpočet. O: Přívětivý 

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

- ulice Na Hájích – požadavek na rozpočet opravy povrchu. O: Přívětivý 

- ulice V Lese zpevnění cesty – zrealizováno. Reklamace poškození přípojky 
kanalizace – opraveno dodavatelem (fa. Bílek) - splněno.  
 

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

3. Přehled - větší akce a investice 2019 – 2023: 
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 Výstavba chodníku Pod Strašínem – probíhá realizace 
 Výstavba dětského hřiště U Ládek – dokončeno, hřiště je otevřeno 
 Volnočasový areál – územní studie Strašín JIH II k nahlédnutí u OV Strašín 
 Chodník Vojkovská – požadavkový list na IZ chodník „horní část“ Vojkovská 

schválen 
 Chodník ulice U Prodejny – zaslán požadavkový list – v jednání 
 Využití objektu staré vodárny – město zvažuje obnovu vodního zdroje - odloženo 
 Přístavba objektu kabin a připojení na vodovod a kanalizaci – schvalování 

rozpočtového opatření a IZ (MěÚ) 
 Odvodnění, obnova škarp U Ládek dolní část (návaznost na cestu V Žaludech), 

Na Hájích, V Březině – v řešení, zaslána poptávka na zpracování PD (MěÚ). 
O: Přívětivý 

4. Poklop studny u obecního domu – výměna. Schválení nabídky, realizace říjen 2019. 
O: Formánková 

5. Propojovací cesta v aleji (k Pastelkám), obnovení povrchu – stav cesty průběžně 
sledován. O: Nejedlý 

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

7. Havarijní stav zdi na hřbitově - oprava spadlé zdi (stavba nové zdi) probíhá. Zjistit 
harmonogram prací – O: Jurková 

8. Možnosti modernizace a doplnění systému veřejného osvětlení v obci. Ve spolupráci 
s MěÚ. O: Nejedlý 

9. Řešení stanovišť kontejnerů na tříděný odpad  

- Neutěšený stav stanoviště u bývalé jednoty (horní náves) – přemístění 
kontejnerů na jiná stanoviště projednáno s MěÚ. O: Ditrich, spolupráce s MěÚ.  

- Stanoviště U Ládek x Babická – posunutí stanoviště o cca 30 metrů směr 
Babická – splněno. 

- Posílení sezonních kontejnerů na směsný odpad („chatařské“) na stanovišti 
U Ládek x Na Hájích na dva – odsouhlaseno MěÚ. 

10. Zadána studie na opravu poškozeného stolu (dřez) v klubu. Dřevěná deska bude 
nahrazena deskou z nerezu. O: Přívětivý 

11. MÚ Říčany nabízí spolupráci s Probační službou ČR ohledně využívání zdrojů z 
VPP.  OV aktuálně nemá kapacity na zajištění trvalého dozoru. 

12. Ulice U Hájovny – starý rozbitý sloup, zajistit odvoz. O: Přívětivý 

13. Oprava a vyčištění střechy kabin – odsouhlasena nabídka, vystavena objednávka. O: 
Nejedlý 

14. Informace o připravované akci „Loučení s létem“, rozpočet na akci. Brigáda v sobotu 
7. 9. 2019 dopoledne, zajistí H. Lacinová. OV zajistí 2 x mobilní WC – úkol Nejedlý 
(objednáno). Rozpočet na akci odsouhlasen. 
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15. Dotaz na osazení lampy VO v ulici U Ládek – zasláno na MěÚ. Zjistit stav. O: 
Nejedlý, Jurková 

16. OV konstatoval, že nebyl informován o připravované kompletní uzavírce silnice 
Strašín – Vojkov včetně omezení autobusové dopravy (dočasné zrušení zastávky). 
OV žádá MěÚ (Jurková) o prověření komunikace KSÚS – MěÚ Říčany a přijetí 
opatření, aby se napříště podobná situace neopakovala. 

17. Žádost MěÚ o vyjádření OV Strašín k upravené ÚS U Ládek II. Jedná se o úpravu 
dopravního řešení na základě připomínek OV Strašín a OS Pastelkov – zamezení 
průjezdnosti mezi Radošovicemi a Strašínem. OV s navrhovanou změnou ÚS 
souhlasí. Stanovisko zašle Nejedlý. 

18. Žádost MěÚ o vyjádření OV Strašín k návrhu na změnu ÚP. Jedná se o žádost paní 
Počtové. OV Strašín neshledává důvod k udělení nesouhlasného stanoviska. 

19. PODNĚTY OBČANŮ: 

 OV Strašín projednal sousedský spor mezi obyvateli Strašína a vyzval obě 
zúčastněné strany k přijetí kroků a opatření vedoucích ke zklidnění situace a 
narovnání sousedských vztahů. 

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

 

II. PŘÍŠTÍ SCHŮZE: 7. 10. 2019 v 18:00 hod 

 

Zasedání OV bylo ukončeno v 19:50 hod. 
Ve Strašíně, dne 2. 9. 2019 
Zapsal: Nejedlý 

 


