
Zápis ze 3. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 2.1.2018 

 

Počet přítomných členů : 3 

Omluveni: M.Němcová, M.Zich 

Neomluveni: 0 

 

Zapisovatel: Strašilová Olga 

 

Program: 
nebyl stanoven 

 

Přehled oznámení: 
 

Z loňského roku – oprava dveří: zhoblovaný vršek, zpevněné křídlo, snaha o vyrovnání dveří, 

usnadnění jejich zavírání a zamezení úniku tepla. 

 

Tříkrálová sbírka se uskuteční také letos, a to buď tento víkend nebo příští, protože koledovat lze v 

období od 1. do 14. ledna 2018. Na starost má paní Andrea Kučerová. Děkujeme. 

 

Stížnosti na vodu ve “Štollově uličce“. Město nebude neustále zajišťovat posyp této části, protože 

námraza není způsobena přírodními živly. Odpovědné osobě byl předán kontakt na firmu, která 

provede vyčištění potrubí, aby voda nezaplavovala sklep a následně z něj nemusela být čerpána na 

ulici. Dohodli se, že akce proběhne podle počasí a časového rozvrhu firmy. 

 

Nové jízdní řády MHD měly jít do všech domácností společně s prosincovým vydáním Žďárského 

zpravodaje. Brožura bude k dostání také na TIC (turistické informační centrum) na náměstí 

Republiky, v Informační kanceláři MěÚ a ZDARu, na Infopointech města a také přímo ve vozech 

MHD. 40 kusů dostal každý předseda OV na prosincovém zasedání zastupitelstva. Polovina je v 

knihovně u paní Šírové a druhá v prodejně u paní Matulkové. Pokud někdo nedostal, může si 

vyzvednout. 

 

REVITALIZACE: 

Firma 3D-Zahrady oznámí, že chvojí a větve deponované na skládce u hřiště jsou k dispozici a 

občané si je mohou rozebrat (zřejmě z nich bude štěpka). Zatím se nesmí odnášet nic, ani kmeny 

rozložené po Stržanově. Architektka nejprve vybere vhodné k vytvoření herních prvků. Ostatní 

bude k rozebrání nebo použito na hranici (čarodějnice). 

 

Mapa byla zvětšená a popsaná. Stávající dřeviny, které zůstanou, jsou označené červeným kolečkem. 

Ostatní dřeviny, živé ploty a květiny jsou dopsané česky podle značek. Vzhledem k velikosti mapy 

bude tato umístěna v budově školy a k nahlédnutí ve stejnou dobu jako je otevřená knihovna. K 

dispozici je také jeden výtisk přípravy před zahájením projektu „Návrh úpravy zeleně veřejných 

prostranství v místní části města Žďár nad Sázavou – Stržanov“. Bude k dipozici k přečtení, 

neodnášet, předat do knihovny paní Šírové. 

Drobné změny dozná část u pana Beránka, špatně označené městské a soukromé pozemky. 

 

Kolem školy nebude tis, jak je uvedeno na mapě. Nemá být ani javor za rybníčkem u školy – sdělila 

paní Šírová. Změna byla provedena v rámci připomínkového řízení. Zjistit skutečný stav na příštím 

KD.  Stejně tak pro paní Mittigovou zjistit skutečný stav naproti hřišti, protože na KD jí bylo 

sděleno, že u jejich domu budou vysázené hlohy a na mapě jsou jeřáby. Podat žádost na město o 

úpravu struhy v této části. Položit odpadní trubky a zasypat, jinak bude neustále zanesana z 

napadaného listí. Vyřešit situaci u č.p. 59. Je zde nepřehledná zatáčka a v ní křoví (prorůstající do 

plotu), které je částečně na obecním a částečně na soukromém pozemku. 



 

Dotaz na nové VO. Žádné změny od posledního jednání se zástupci města. Pouze bylo zjištěno, že 

silnice nebyly z dotačních peněz, takže bude možné je překopat. 


