
 1 

 

 

Zápis ze zasedání osadního výboru Strašín  

 

BŘEZEN 2020 
 

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

E. Formánková  

Omluveni: D. Landkammer, L. Ditrich, T. Nejedlý 

MěÚ: Jurková                                                         

Začátek jednání: 18
00

 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 návrh metody a rozpočet opravy povrchu U Ládek – velké 

zatížení komunikace. Proběhla schůzka a prohlídka komunikací s firmou 

doporučenou MÚ Říčany, čekáme na cenovou nabídku O: Přívětivý 

- oprava povrchu vybraných úseků komunikací v obci metodou „tryskování“. 

V jednání. Povětrnostní podmínky – doporučeno řešit opravy v sušším období 

(květen, červen). O: Přívětivý + Jurková 

- ulice Na Hájích – zažádáno o nacenění opravy povrchu. O: Přívětivý 

- ulice Na Pěšině – zažádat o nacenění 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 – připomínky zaslány na MěÚ. V řešení. O:  

Landkammer  

 Volnočasový areál – zrealizována územní studie Strašín JIH II 

 Chodník Vojkovská (horní část) – připraven investiční záměr k předložení ke 

schválení na zastupitelstvo města. V návrhu do rozpočtu navržena položka 

150 tis. Kč na projektovou přípravu – OV odsouhlasil úhradu PD z rozpočtu OV. 

O: Formánková, Landkammer 

 Chodník ulice U Prodejny – zaslán požadavkový list. O: Jurková 

 Využití objektu staré vodárny – město zvažuje obnovu vodního zdroje - odloženo 

 Přístavba objektu kabin a připojení na vodovod a kanalizaci – Doplněna žádost 

na Odbor životního prostředí ohledně schválení kanalizační přípojky. Akce 

probíhá, předpokládaný termín dokončení do konce dubna 2020. Pravidelné 

kontrolní dny - středa 11:00. O: Landkammer 

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

Na Hájích a V Březině – MÚ Říčany přislíbil opakování poptávky na projekt. 

Zjistit stav. O: Přívětivý 

4. Poklop studny u obecního domu (výměna), oslovení nového dodavatele – Dodána 

cenová nabídka na opravu, zaslán požadavek na MÚ Říčany k vystavení objednávky. 

O: Formánková, spolupráce Jurková, Přívětivý 

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

sledován. O: Nejedlý 

6. Oprava zdi na hřbitově - oprava spadlé zdi „západ“ ukončena. Zpracován 

harmonogram na postupnou opravu dalších tří zdí – z MěÚ zaslán rozpočet akce. OV 

Strašín schválil financování oprav. O: Jurková 

- OV požádal o odvoz zbytkového stavebního odpadu ze stavby západní zdi. 

Řeší MěÚ, p. Škopán. Problém s dodavatelem. Dořešit – v případě odvozu 

městem spojit s odvozem štěrku na horní návsi (Dlouhá). O: Jurková 

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

8. Řešení stanovišť kontejnerů na tříděný odpad  

- Stanoviště U Ládek x Babická – záměr rozšíření, zpevnění a ohrazení 

kontejnerového stanoviště. Provedena obhlídka místa s dodavatelem, návrh 

stanoviště o rozměrech 5 x 10 m s ohrazením. Čekáme na cenovou nabídku od 

MÚ Říčany. O: Přívětivý 
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9. Oprava poškozeného stolu (dřez) v klubu, záměr nahrazení dřevěné desky novou 

deskou z nerezu. OV: probíhá, návrh - kompletně nové vybavení nebo pouze výměna 

poškozeného stolu (oslovit místní řemeslníky). O: Lacinová 

10. 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 

11. Pobočka Husovy knihovny Říčany – Strašín, nová knihovnice je paní Helena 

Lacinová. Otevírací doba knihovny na vývěsce obecního domu. OV děkuje za 

dlouholetou obětavou práci končící knihovnici, paní Ivaně Šindelářové. 

12. OV odsouhlasil zadání opravy střechy (oplechování, čištění a nátěr žlabů, výměna 

tašek atd.) na objektu Strašín hřbitov - budova márnice, dodavateli Klaudys Březí, za 

celkovou částku 13.950,- Kč bez DPH. Rozpočet k nahlédnutí na OV. Akce 

ukončena. O: Nejedlý 

13. Prověřit stav veřejného osvětlení v lokalitě V Žaludech – Horní – Na Okraji. O: 

Nejedlý 

14. Oslovit zájemce o DPP na drobné práce + údržba a úklid kabin. O: Ditrich 

15. Ditrich - návrh na umístění kulečníkového stolu do klubu. Zvážit možnosti. O: OV 

16. V klubu OV Strašín budou od pondělí 09.03.2020 k dispozici zdarma sady tašek na 

tříděný odpad (jedna sada – 4 kusy – plast, sklo, papír a nápojové kartony). Občané 

si mohou jednotlivé sady bezplatně odebrat (až do rozebrání) v počtu jedné sady pro 

každého zájemce. 

17. PODNĚTY OBČANŮ: 

 P. Tomáš - návrh řešit propoj U Hájovny – V Březině (štěrková cesta) – prodloužení 

spojení U Ládek – hřiště U Hájovny. Výhledově, není prioritou. 

 Neutěšený stav ulice Rekreační - OV požádal o zjištění statusu kategorie komunikací 

(místní nebo účelová) Rekreační, Tiché a  Chatařské - jedná se ve všech případech o 

ÚČELOVÉ komunikace, jejichž soukromí vlastníci nemají odpovědnost za škody 

způsobené provozem na komunikaci. 

 

II. PŘÍŠTÍ SCHŮZE: 6. 4. 2020 v 18:00 hod 

Zasedání OV bylo ukončeno ve 20:00 hod. 

Ve Strašíně, dne 2. 3. 2020 

Zapsal: Ivan Přívětivý 


