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Zápis ze zasedání osadního výboru Strašín  
 

ZÁŘÍ 2021 
 

Přítomni: H. Lacinová, E. Formánková, L. Ditrich, T. Nejedlý 

Za MěÚ: X                                             

Omluveni: I. Svetlíková, I. Přívětivý, D. Landkammer, 

Za MěÚ: 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-mail osadnivybor@ricanystrasin.cz 

 
I. BODY JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU (dále jen OV)  

1. Údržba v obci 

 údržba zeleně (sekání trávy, úklid listí). O: Nejedlý 
-   probíhá 
-  požádat spolupracující firmu o odtravnění části chodníku mezi ulicemi Babická 

a Pampelišková. Požadavek zadán. O: Nejedlý 

 oprava místních komunikací v obci – plán oprav: 
- ulice Na Hájích – nutná konzultace s techniky MěÚ pro přílišnou finanční 

náročnost. O: Přívětivý 
- oprava povrchu křižovatky Na Hájích x U Ládek x V Žaludech a oprava 

propustku – hotovo. O: Přívětivý 
- požadavek na urgentní úpravu podmáčeného povrchu Na Hájích – část křížení 

u lesní cesty směr stará vodárna, návrh na provizorní úpravu štěrkem, čekáme 
na konkurenční nabídku. O: Přívětivý 

- požadavek p. Stárka na opravu (vysypání) vyježděných kolejí v ulici Na Pěšině 
od nově opraveného úseku směr Pod Strašínem. O: Přívětivý 

- OV schválil nákup materiálu (trubky) pro odvedení pramenité vody z ulice 
V Žaludech, cena cca 2.000,- Kč. Trubka zakoupena. O: Přívětivý 

- Odvodnění a obnova škarp U Ládek dolní část (návaznost na cestu 
V Žaludech), Na Hájích, V Březině. Obnovu škarp je třeba provést před 
opravami dotčených komunikací. O: Přívětivý. 

1a. Následky vichřice „Wenke“ – proběhlo osazení repasované zastávky. Zbývá namontovat 
lavičku. Lavička osazena, hotovo. O: Formánková, Landkammer 
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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: 
 Volnočasový areál – zrealizována územní studie Strašín JIH II 
 Chodník Vojkovská (horní část) – investiční záměr. O: Landkammer 
 Chodník ulice U Prodejny – požadavek realizace 2021. O: Jurková, Nejedlý – 

čekáme na schválení a vystavení objednávky, opět urgováno na MěÚ 
 Využití objektu staré vodárny – město zvažuje obnovu vodního zdroje - odloženo 

4. Údržba obecních pump, nutno zajistit údržbu v režii OV. Proběhne před zimou (listopad). 
O: Formánková 

5. Zlikvidovat staré dětské hřiště ulice U Ládek. Použitelné dětské atrakce budou postupně 
přemístěny do areálu kabin. Nutno prověřit homologaci a revizi atrakcí – probíhá, 
čekáme na posudek. O: Lacinová 

6. Oprava zdi na hřbitově – práce byly dokončeny. O: Nejedlý 

7. Řešení stanovišť kontejnerů na tříděný odpad  

- Stanoviště U Ládek x Babická – řešit ohrazení. OV obdržel cenovou nabídku 
na gabionový plot (výška 160 cm), v řešení. Zajistit další nabídku. O: Lacinová 

- Dokončit terénní úpravy - rozhrnutí hlíny a zarovnání plochy. Tyto práce 
budou navazovat na ohrazení kontejnerového stanoviště a úprava parkovací 
plochy. O: Přívětivý 

8. 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. OV neobdržel 
finální stanovisko. O: Jurková T: Trvá 

9. Parkování vozidel u dětského hřiště U Ládek – zbudování několika parkovacích stání 
vedle kontejnerového stanoviště, aby se zamezilo živelnému parkování „kde se dá“. 
V realizaci. O: Přívětivý, Landkammer 

10. Proběhla inventarizace vysázených keřů u dětského hřiště. OV se shodl na návrhu na 
dosázení vzrostlejších keřů svépomocí, brigádnickou formou. OV pověřuje 
H. Lacinovou, I. Svetlíkovou a L. Ditricha vypracováním návrhu na počet a vhodné 
druhy keřů a přípravu harmonogramu výsadby – svolání brigády.  
O: Ditrich, Lacinová, Svetlíková T: podzim 

11. Prověřit stav veřejného osvětlení v lokalitě V Žaludech – Horní – Na Okraji. O: Nejedlý. 
Dotaz na MěÚ v kontextu řešení celkového stavu příjezdové komunikace do sídliště 
Pastelkov, dle názoru OV nutno lokalitu řešit systémově. 

12. Zabezpečení objektu kabin – OV schválil instalaci EZS. OV požádal MěÚ o vystavení 
objednávky na instalaci EZS. Hotovo. O: Přívětivý 
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13. Zadat nacenění výroby a instalace dřevěné sošky do ulice Na Hájích u vstupu do lesa – 
odpočinkové místo. Prezentovány návrhy. Zatím nebyl vybrán vítězný návrh. 
O: Přívětivý T: trvá 

14. Kabiny – probíhá „pilotní“ provoz. Bude vyhodnoceno a zpracován výstup (předpoklad 
podzim). O: Lacinová, Nejedlý, spolupráce Adámek (správce) 

- vypracovat pracovní verzi (návrh) provozního řádu – stručně; hlavní zásady provozu 
objektu. O: Lacinová 

15. Návrh na zavedení veřejného osvětlení k hřbitovu. Rozpracovat zadání, umístění a počet 
lamp, možnosti napojení na stávající VO. O: Nejedlý 

16. Vyřazení majetku – stará akumulační kamna a chemické WC – nadále bez využití. 
Odesláno na MěÚ ke schválení. O: Nejedlý 

17. Osazení věžových hodin na budovu OV. Navržen typ SPEL HA61, cena cca 26.000,-Kč. 
Požádat o upřesnění nabídky. O: Přívětivý. Zajistit náměr rozměrů věžičky – 
H. Lacinová. 

18. Ulice pampelišková, městský pozemek za trafem – neutěšený stav, dochází k zavážení 
bioodpadem. OV schvaluje zadání ke srovnání pozemku a osetí travou (osetí proběhne 
svépomocí, obyvatelé ulice), osadit informační tabuli „Skládka zakázána“. Info: Přívětivý 

19. Studie „horní náves“ – info Eva Formánková: připravit návrhy na cílový stav, tedy co 
chceme na místě udělat. T: všichni, příští schůze 

20. Volby do poslanecké sněmovny proběhnou ve dnech 8. a 9. 10. 2021, připravit obecní 
dům na volby, vyvěsit vlajku. O: Nejedlý 

21. V úterý dne 12. 10. 2021 od 18:00 v obecním domě na Strašíně proběhne setkání se 
zástupci města na téma „dlouhodobý rozvoj města a obce“ – diskuze s občany nad dalším 
rozvojem Strašína a Říčan. OV přivítá podněty od obyvatel. Setkání je otevřeno 
veřejnosti (omezeno kapacitou budovy obecního domu). Termín a čas bude ještě 
potvrzen. 

22. PODNĚTY OBČANŮ: 

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

 Manželé Pekovi – dotaz na opravu části obecní komunikace, U Ládek – info zjistí I. 
Přívětivý 

 OV děkuje panu Moserovi za promazání ložisek u houpaček na dětském hřišti. 
Informace o stavu ložisek bude předána na správce hřiště. O: Lacinová, Nejedlý 

 Dotaz pí. Trubkové na čištění komunikací (kropení) v obci (prašnost) – podnět 
předán ke konzultaci na město. 

 

II. PŘÍŠTÍ SCHŮZE: 4. října 2021 

III. Zasedání OV bylo ukončeno v 19:45 hod. 
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Ve Strašíně, dne 6. 9. 2021 
Zapsal: Tomáš Nejedlý, odsouhlaseno členy OV 


