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Zápis ze zasedání osadního výboru Strašín  
 
ZÁŘÍ 2020 

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

L. Ditrich, T. Nejedlý 

MěÚ: x                                                        

Omluveni: D. Landkammer, I. Svetlíková 

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 – dojednat údržbu otočky u hřbitova, z důvodu otáčení autobusu 
městské linky č. 1. O: Přívětivý 

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

 objednat posekání obecního oploceného pozemku v ulici Dlouhá, včetně 
odstranění náletových dřevin. Objednáno. O: Nejedlý 

 oprava místních komunikací v obci – plán oprav: 

- oprava povrchu komunikace U Ládek, 1. etapa a 2. etapa v délce celkem 70m, 
příprava realizace. Odsouhlasena instalace chybějících obrubníků 
v opravovaném úseku. Realizace podzim 2020, urgence objednávky. 
O: Přívětivý 

- oprava povrchu vybraných úseků komunikací v obci metodou „tryskování“. 
Hotovo. O: Přívětivý + Jurková (MěÚ) 

- ulice Na Hájích – zažádáno o nacenění opravy povrchu. Zaurgovat. 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 – dokončeno. O:  Landkammer  
 Volnočasový areál – zrealizována územní studie Strašín JIH II 
 Chodník Vojkovská (horní část) – investiční záměr předložen 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 – hotovo. O: 

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

Na Hájích, V Březině – zadat požadavek na výběrové řízení. O: Přívětivý + 
vyžádat zadávací návrh. 

4. Oprava studny u obecního domu – instalace nového poklopu, repase vybavení studny 
(pumpy a koše). Hotovo, splněno. O: Formánková 

5. Zjistit v jakém režimu probíhá údržba obecních pump v zimním období. 
O: Formánková 

6. Propojovací cesta v aleji (k Pastelkám) – stav cesty průběžně sledován. O: Nejedlý 

7. Oprava zdi na hřbitově - oprava spadlé zdi „západ“ ukončena. Pokračování oprav po 
podpisu smlouvy s dodavatelem. Prověřit stav – bude zahájeno, realizace 2020? 
O: Jurková 

- OV požádal o odvoz zbytkového stavebního odpadu ze stavby západní zdi. 
Řeší MěÚ, p. Škopán. Bude řešeno dodavatelem v rámci další etapy oprav. 

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

9. Řešení stanovišť kontejnerů na tříděný odpad  

- Stanoviště U Ládek x Babická – rozšíření, zpevnění a ohrazení stanoviště. 
Aktuálně je hotovo vybudování nového stanoviště. Dořešit ohrazení, dodělat 
terénní úpravy - rozhrnutí hlíny a zarovnání plochy. O: Přívětivý 

- Prověřit harmonogram svozu jednotlivých druhů odpadu – možnost častěji 
vyvážet nebo posílit stanoviště; aktuálně problém s přetížením stanoviště U 
Hájovny. O: Ditrich 

- Zajistit informační leták o problematice nepořádku na stanovištích tříděného 
odpadu v obci, kdy na místě zůstávají odložené věci, kusy nábytku, při 
zaplnění kontejnerů odkládání odpadu mimo kontejnery. Informace o 
termínech svozu. O: Lacinová 

10. Výměna poškozeného stolu (dřez) v klubu, nahrazení dřevěné desky novou deskou 
z nerezu, včetně příslušenství – hotovo. O: Lacinová 
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11. Prověřit možnost osazení dopravního značení „Zákaz stání“ na propojovací 
komunikaci u stanoviště na tříděný odpad v ulici U Hájovny. Trvale parkující vozidla 
znemožňují krátkodobé zastavení vozidel a obslužnost stanoviště. Návrh vyznačit 
místo pomocí vodorovného značení žlutými pruhy, vymezující místo se zákazem 
stání. O: Jurková 

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

13. Uzavřena dohoda DPP na drobné práce + správa, údržba a úklid kabin s p. Milanem 
Adámkem. Pan Adámek bude zajišťovat správu a údržbu celého areálu. 

14. L. Ditrich předložil návrh na pořízení kulečníkového stolu do prostor kabin. Zvážit 
možnosti. OV doporučuje zpracovat jednoduchou studii - nákres rozměrů stolu a 
umístění v prostoru, dopad na využití prostorů v kabinách ve vazbě na ostatní 
aktivity. Odsunuto k dalšímu projednání. O: Ditrich 

15. Poptat cenovou nabídku na instalaci EZS do objektu kabin (hřiště). Splněno. OV 
odsouhlasil zadání instalace EZS k realizaci. O: Přívětivý 

16. Zastávkové přístřešky v obci, možnosti úpravy. OV odsouhlasil výměnu poškozené 
výplně zastávky ul. Vojkovská (polykarbonátové desky). Náklady hradí OV 
z rozpočtu. O. Formánková 

17. Zadat nacenění výroby a instalace dřevěné sošky do ulice Na Hájích u vstupu do lesa 
– odpočinkové místo. Připravit návrhy. O: Přívětivý 

18. Návrh na úpravu stávající kuchyňky v objektu kabin. Vyřešit přívod vody a odpad, 
výroba kuchyňské linky. Oslovit místní řemeslníky. O: Landkammer 

19. Formánková – dotaz na možnosti bezúplatného převodu nepotřebného majetku 
(státní instituce) do vlastnictví města. Dohodnuto, že bude projednáno v případě 
adekvátní a zajímavé nabídky. O: Svetlíková, Formánková 

20. Ulice Dlouhá – ošetření tújí zasahujících do silnice - zjistit pozemek, oslovit majitele 
přilehlé nemovitosti. O: Lacinová, Formánková  

21. Návrh revitalizace návsi – připravit info na web Strašína. O: Landkammer 

22. Požadavek z MěÚ na pokácení stromu (švestka) na zastávce Vojkovská, která brání 
instalaci nového informačního panelu s napájecím solárním panelem. O: Nejedlý 

23. Adámek – požadavek na nákup drobného vybavení do objektu kabin (toaletní 
potřeby, rohožky) a nákup materiálu na brigádu (nátěr oken, obložení dveří a nové 
dveřní kování). Proplacením nákladů odsouhlaseno. 

24. Nefunkční sekačka – dlouhodobě poruchová sekačka, zajistit odvoz do servisu, 
připravit protokol na vyřazení z majetku. O: Přívětivý, Adámek 

25. Zajistit nákup známky na bio odpad na hřiště (kabiny) – letos asi již řešit nebudeme, 
zajistit známku na příští rok. O: Svetlíková 
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26. OV byl z MěÚ informován o stížnosti občanů na technické řešení nově zbudované 
zastávky Vojkovská (zasypání šachty vodovodního řadu, nedořešená návaznost na 
okolní terén atd.). OV zašle stanovisko. O: Přívětivý, Landkammer, Formánková 

27. PODNĚTY OBČANŮ: 

 P. Tomáš - návrh řešit propoj U Hájovny – V Březině (štěrková cesta) – prodloužení 
spojení U Ládek – hřiště U Hájovny. Výhledově, není prioritou. 

 Osazení věžových hodin na budovu OV. Zpracovat vizualizaci, technickou stránku 
(typ, způsob pohonu), návrh, rozpočet. O: Přívětivý 

 

II. PŘÍŠTÍ SCHŮZE: říjen 5. 10. 2020 (dle vývoje situace kolem Covidu) 

Zasedání OV bylo ukončeno v 20:00 hod. 
Ve Strašíně, dne 7. 9. 2020 
Zapsal: Tomáš Nejedlý 


