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Zápis ze zasedání osadního výboru Strašín  
 
PROSINEC 2019 
 

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

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

Omluveni: MěÚ: Jurková                                                         

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-mail osadnivybor@ricanystrasin.cz 

 
I. BODY JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU (dále jen OV)  

1. Údržba v obci 

 zimní údržba – 2019/2020 – smlouva aktivní. 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. Je zpracováván rozpočet. O: Přívětivý 

- ulice U Ládek zadat opravu povrchu. V jednání. OV požádal o doplnění 
předložené nabídky o jednotlivé rozpočtové položky. O: Přívětivý+Jurková 

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

2. Zpráva o stavu rozpočtu OV – plán, čerpání, plánované výdaje – info I. Svetlíková 
(k nahlédnutí na pravidelném zasedání OV). 
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3. Přehled - větší akce a investice 2019 – 2023: 
 Výstavba chodníku Pod Strašínem – probíhá - osadní výbor vyslovil nesouhlas 

s provedením chodníku u zastávky Strašín, rest. (Vojkovská), a to zavezení 
poklopu kanálu, nevyhovující přechod do ulice U Prodejny, úprava zastávky 
(např. chybějící koš), dále nebylo vyklizeno a uklizeno dočasně zapůjčené zázemí 
(pozemek) v ulici Dlouhá (staré panely, zbytky zábradlí…). OV trvá na uvedení 
pozemku do původního stavu a dořešení provedení chodníku u zastávky. 
O:  Landkammer  

 Volnočasový areál – zrealizována územní studie Strašín JIH II 
 Chodník Vojkovská (horní část) – požadavkový list na IZ schválen, další fáze 

projekt – O: Formánková 
 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 - zahájeno 

4.11.2019, pravidelné kontrolní dny-  středa 11:00. Návrh OV na doplnění 
vybavení – vyvedení venkovního nezámrzného kohoutu na vodu. O: Landkammer 

 Odvodnění, obnova škarp U Ládek dolní část (návaznost na cestu V Žaludech), 
Na Hájích, V Březině – v řešení O: Přívětivý 

4. Poklop studny u obecního domu (výměna), hledání nového dodavatele - 
O: Formánková, spolupráce Jurková 

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

6. Vymalování prostor klubu – odsouhlasena nabídka p. Vojáčka, realizace prosinec 
O: Nejedlý  

7. Oprava zdi na hřbitově - oprava spadlé zdi „západ“ ukončena. Zjistit další navazující 
harmonogram oprav – Jurková 

8. Možnosti modernizace a doplnění systému veřejného osvětlení v obci. O: Nejedlý 

9. Řešení stanovišť kontejnerů na tříděný odpad  

- Stanoviště U Ládek x Babická – posunutí stanoviště o cca 30 metrů směr 
Babická (ukončeno), záměr rozšíření a ohrazení stanoviště. Zadána poptávka. 
O: Přívětivý 

- Zajistit přemístění kontejneru (horní náves) na elektro odpad, ve spolupráci s p. 
Váňou. Předpoklad do konce roku 2019. O: Formánková 

- Problémy s vyvážením kontejnerů na nápojové kartony na stanovišti U Ládek, 
zjistit příčinu, kontaktovat technika města. O: Ditrich 

10. Oprava poškozeného stolu (dřez) v klubu, záměr nahrazení dřevěné desky novou 
deskou z nerezu. OV: probíhá, návrh na instalaci kompletně nové vybavení nebo 
pouze výměna poškozeného stolu (oslovit místní řemeslníky). 

11. Ulice U Hájovny – starý rozbitý sloup, zajistit odvoz. O: Přívětivý 
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12. Osazení lampy VO v ulici U Ládek – zaslána žádost k odsouhlasení umístění lampy 
na podpěrný bod v majetku ČEZ Distribuce, zajišťuje MěÚ (p. Horník), O: Nejedlý 
+ Jurková 

13. Prověřit možnost osazení dopravního značení „Zákaz stání“ u stanoviště na tříděný 
odpad v ulici U Hájovny. Trvale parkující vozidla znemožňují krátkodobé zastavení 
vozidel a obslužnost stanoviště. Dotaz - Jurková 

14. PODNĚTY OBČANŮ: 

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

 Neutěšený stav ulice Rekreační. Komunikace není v majetku města. Pokusit se 
oslovit majitele a vyzvat k jednání a řešení situace. O: Lacinová 

 Ulice U Ládek – nedodržování rychlosti některých vozidel, návrhy řešení ke 
zpomalení provozu. Viz článek v Kurýru „Prosinec 2019“ – nutno podat písemnou 
žádost podloženou souhlasným stanoviskem většiny obyvatel dotčené lokality. 

 Umístit informační tabulku „Neparkovat – vjezd“ na vjezdová vrata u kabin, ulice 
U Hájovny (časté parkování cizích vozidel). Zajistí Nejedlý – splněno. Upozornit 
cvičitele psů na zákaz parkování – splněno. O: Přívětivý 

 Odstranit ze starého odstavného místa pro autobus dopravní značku – splněno. 
O: Přívětivý 

II. PŘÍŠTÍ SCHŮZE: 6. 1. 2020 v 18:00 hod 

Zasedání OV bylo ukončeno ve 20:00 hod. 
Ve Strašíně, dne 2. 12. 2019 
Zapsal: Tomáš Nejedlý 

 

Osadní výbor přeje všem klidné a příjemné prožití vánočních svátků a 
bohatého ježíška! 


