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Zápis ze zasedání osadního výboru Strašín, Říčany u Prahy  
 

LISTOPAD 2021(mimořádná schůze) 
 

Přítomni: H. Lacinová, I. Svetlíková, I. Přívětivý, L. Ditrich, T. Nejedlý 

Za MěÚ: x                                            

Omluveni: E. Formánková, D. Landkammer 

Za MěÚ: x 

Začátek jednání: 2. 11. 2021 v 1800 hod.  

Konec jednání: 2. 11. 2021 v 1930 hod. 

 
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 

 

Z důvodu jednání města s osadními výbory byla řádná schůze dne 1. 11. 2021 zrušena a 
nahrazena operativním jednáním OV dne 2. 11. 2021. 

 
I. BODY JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU (dále jen OV)  

1. Údržba v obci 

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

 zadáno prořezání zastávky Vojkovská a výjezdu z ulice U Trafa – RR Zahrada. 
O: Nejedlý 

 následky vichřice „Hendrik“ (vichřice ve dnech 21. – 23. 10. 2021): 

 v obci bylo provedeno postupné odstranění polámaných větví a částí 
poškozených stromů po kalamitě, úklid provedli p. Ditrich, Adámek, Přívětivý. 
Pochvala a poděkování všem za rychlý a operativní zásah. 

 po vichřici jsou popadané stromy v lesních úsecích, na cestě ke staré vodárně 
stromy strhly elektrické vedení (přípojka k vodárně), člen OV p. I. Přívětivý 
přivolal dne 23. 10. 2021 pohotovost ČEZ Distribuce, jejíž pracovníci vedení 
odpojili. Podle informace distributora bude nutná rozsáhlá oprava vedení 
(zlomený betonový podpěrný bod, poničená přípojková skříň a závěsný kabel).  
Lesy ČR informovány o nutnosti odstranit spadlé stromy. 

 zimní údržba – I. Přívětivý informoval OV, že ze strany p. Kyncla byla ukončena 
smlouva o protahování obecních komunikací v zimě.  

Osadnímu výboru se podařilo dojednat zajištění služby p. Rathouským 
(Babice), který tuto službu standardně zajišťuje pro obec Babice. Podmínkou 
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obce Babice je, že k údržbě Strašína dojde vždy až po provedené údržbě Babic. 
Výjezd bude pouze při sněhové pokrývce vyšší než 5 cm. OV s podmínkami 
souhlasí. 

- Oslovit okolní obce – I. Přívětivý (Pacov), T. Nejedlý (Babice, Doubek…) – 
pokusit se nalézt náhradní řešení – splněno, viz bod výše. 

 oprava místních komunikací v obci – plán oprav: 
- ulice Na Hájích – navrhované řešení opravy pro velkou finanční náročnost 

pozastaveno. Předán požadavek k součinnosti na MěÚ. O: Přívětivý 
- požadavek na urgentní úpravu podmáčeného povrchu Na Hájích – část křížení 

u lesní cesty směr stará vodárna. Viz bod výše. O: Přívětivý 
- požadavek p. Stárka na opravu (vysypání) vyježděných kolejí v ulici Na Pěšině 

od nově opraveného úseku směr Pod Strašínem. Výhledově možno spojit 
s jinou akcí v obci. 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. OV požádal o spolupráci MěÚ. O: Přívětivý. 
 

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 – zadán 

požadavek na zpracování PD (MěÚ) 
 Chodník Vojkovská (horní část) – investiční záměr. Zadat zpracování PD. 

O: Landkammer 
 Chodník ulice U Prodejny – požadavek realizace 2021. O: Nejedlý – čekáme na 

schválení a vystavení objednávky, prověřen stav na MěÚ – OV dle dohody 
doloží potřebné dokumenty pro vystavení objednávky (výkres). 

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

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

5. Staré dětské hřiště ulice U Ládek - použitelné dětské atrakce přemístit do areálu kabin. 
OV obdržel revizní zprávu herních prvků, možno přemístit. O: Lacinová – probíhá 

6. Řešení stanovišť kontejnerů na tříděný odpad  

- Stanoviště U Ládek x Babická – řešit ohrazení. Dohodnuto řešení formou 
dřevěného ohrazení, obdoba stanoviště U Hájovny. Zajistit nabídku. 
O: Lacinová, Ditrich - trvá 

- Dokončit terénní úpravy - rozhrnutí hlíny a zarovnání plochy. Tyto práce 
budou navazovat na ohrazení kontejnerového stanoviště a úprava parkovací 
plochy. Prověřit stav, změřit rozsah, poptat zhotovitele. O: Ditrich 

7. Proběhla inventarizace vysázených keřů u dětského hřiště. OV se shodl na návrhu na 
dosázení vzrostlejších keřů svépomocí. Zadán nákup keřů (H. Lacinová) prostřednictvím 



 

 3 

firmy RR Zahrada (výhodnější cena); výsadba proběhne formou brigády. Dosud nemáme 
nakoupené keře, zaurgovat. 
O: Ditrich, Lacinová, Svetlíková T: podzim 

8. Prověřit stav veřejného osvětlení v lokalitě V Žaludech – Horní – Na Okraji. Předáno na 
techniky MěÚ. O: Nejedlý. 

9. 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: pozastaveno 

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

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

11. Návrh na zavedení veřejného osvětlení k hřbitovu. Možnosti napojení na stávající VO 
jsou komplikované. Spolupráce s MěÚ. O: Nejedlý 

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

13. Osazení věžových hodin na budovu OV. Navržen typ SPEL HA61, cena cca 26.000,-Kč.  
O: Přívětivý. Zajistit náměr rozměrů věžičky – H. Lacinová - splněno 

14. Studie „horní náves“ – info a koordinace Eva Formánková, po dohodě poskytne za OV 
souhrnné kvalifikované zadání studie D. Landkammer – splněno.  

15. Volby do poslanecké sněmovny proběhnou ve dnech 8. a 9. 10. 2021, připravit obecní 
dům na volby, zajistit vstup členům VK, vyvěsit vlajku. Úkol: O: Nejedlý - splněno 

16. 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 – „Jak vidíte Říčany 2040“ – 
diskuze s občany nad dalším rozvojem Strašína a Říčan. Setkání je otevřeno veřejnosti 
(POZOR - omezeno kapacitou budovy obecního domu). Viz info Říčanský kurýr říjen 
2021 - strana 15. Za OV zajistí akci: Lacinová, Landkammer.  

- Akce proběhla, výstup k dispozici na webových stránkách MěÚ a obce (OV). 

17. OV odsouhlasil výměnu zámků na vstupních dveřích do objektu budovy kabin. Zajistí: 
Adámek, správce - splněno 

18. Úkol pro členy OV – kam přemístit lavičku ze zastávky Vojkovská (nová zastávka má 
integrovanou lavičku). T: trvá 

19. Adámek + Trun – návrh na pořízení sestavy pro ozvučení společenských akcí. Dodat 
specifikaci a cenovou nabídku. O: Adámek – zasláno 

20. Upozornění na nevyvezený kontejner na hřbitově a nutnost vrátit kontejner na původní 
místo (po rekonstrukci hřbitovní zdi). O: Svetlíková - splněno 
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21. OV souhlasí s návrhem na uzavření smlouvy na DPP s p. Leontinem Ditrichem na drobné 
údržbové práci v obci na smluvní částku 5.000,- Kč měsíčně, na dobu určitou do 
31.12.2022. – splněno 

22. Byla provedena oprava multifunkční frézy na náklady OV. O: Ditrich, Adámek – splněno 

23. Návrh na zakoupení multifunkčního traktůrku pro potřeby obce. Probíhá výběr vhodného 
typu. O: Přívětivý, Ditrich, Adámek 

24. Vysílač pod křižovatkou Na Hájích a V Žaludech (na pozemku Lesů České republiky) – 
po konfiguraci antén na vysílači dochází při větru ke vzniku rušivých zvuků (silné 
hvízdání, meluzína). Problém řešen s provozovatelem, společností CETIN. O: Přívětivý 

25. Zajistit osazení vánočního stromu na návsi před obecním domem. O: Nejedlý 

26. Akce Mikuláš – OV odsouhlasil příspěvek na pořádání akce pro děti v max. výši 28.000,- 
Kč, dle předběžného rozpisu nákladů. Skutečnost čerpání bude upřesněna dle počtu 
nahlášených dětí. Organizátoři mikulášské nadílky průběžně sledují vládní opatření ve 
vztahu k vývoji epidemiologické situace. V případě nepříznivé situace není bohužel 
vyloučeno, že akce může být zrušena. 

- dotaz na město ohledně možnosti zapůjčení košů na oheň. O: Nejedlý 

27. Setkání se starostou města, panem Davidem Michaličkou, na Strašíně – setkání proběhne 
v obecním domě na Strašíně v pondělí dne 22. 11.2021 v čase od 18 do 19 hod, v rámci 
programu „Z očí do očí“. Přijďte se zeptat na to, co vás zajímá, neformálně diskutovat. 

28. 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, zpevnění 
povrchu mimo asfaltovou část. Info a možnosti prověří I. Přívětivý 

 P. Hübner – návrh na rekonstrukci hřiště - zbudování multifunkčního hřiště 
s umělým povrchem, na místě stávajícího hřiště u kabin. Rozpracovat zadání – 
rozpočet, parametry. OV návrh podporuje. Zadáno do návrhu požadavků na investice 
města (MěÚ). 

 

II. PŘÍŠTÍ SCHŮZE: 6. prosince 2021 
 

Ve Strašíně, dne 2. 11. 2021 
Zapsal: Tomáš Nejedlý, odsouhlaseno členy OV 


