
Zápis z 5. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 6.3.2018 

 

Počet přítomných členů : 4 

Nepřítomni: M.Němcová 

 

Zapisovatel: Strašilová Olga 

 

Program: 

 
Revitalizace 

OV se starostou (zrcadla, vjezd do Stržanova, úprava kolem zastávky,…) 

Vánoční osvětlení 

Zájezdy, kulturní akce 

Ostatní, náměty občanů 

 

Přehled usnesení: 
 

Revitalizace: 

Nahlášeno na odboru komunálních služeb, že žlutý kontejner od zastávky bude přesunutý k 

ostatním pod ves ke hřišti. Ohledně zpevněné plochy vydá odbor stanovisko.   

Zjistit na kontrolním dni, proč vzniklo torzo stromu u kapličky, které bylo v projektu označené jako 

dětské doupě, navrhnout ořezání bočních větví nebo pokácení celého stromu. Odpověď: Kdyby se 

ořezalo teď, od kořene vyrazí výmladky a bude jich mnohem víc. Pokácet celý strom nepřichází v 

úvahu, protože vyhnilé stromy se ponechávají kvůli koloniím hmyzu a dalších živočichů. 

Další připomínka na keře kolem rybníka u školy, které taky nejsou prořezané. Přečteno stanovisko 

Ing. Lipusové. Růže budou odstraněny, další keře ve východní části plochy - vrby seřízneme a 

zmladíme. Vzadu za rybníčkem žádný zásah plánovaný nebyl, parcela je v soukromém vlastnictví. 

Vedle školy bude místo tisu zimostráz. 

U kapličky (hned u silnice) byly keře a nová výsadba není plánovaná. Odpověď: Není v souladu s 

projektem, lidovou tvořivost město dopředu zakazuje. 

Na kontrolním dni dát požadavek na vyřezání pichlavých keřů a náletových dřevin kolem zastávky, 

keře na pozemku 179/4 v zatáčce ke kravínu a ještě keř u čp. 10. Suť bude zlikvidována svépomocí, 

U zastávky se zeptat na skládku, kde se vzala, zda by se mohla zlikvidovat v rámci ostatních prací. 

 

OV se starostou 

Ohledně zrcadla předat telefon. číslo na paní Pasekovou, která se sejde se zástupci města. Při 

místním šetření se domluví, kam ho navrhují  umístit. 

Rozšíření vjezdu bylo znovu projednáno. Jedná se ovšem o část v prudkém svahu, je nutný projekt a   

budou značné finanční náklady. Je třeba zakomponovat do rozpočtu města. 

Požadavek  na zábradlí ke schodům k zastávce byl projednán při setkání se zástupci města. Předáno 

na odbor komunálních služeb. Udělají místní šetření, kalkulaci a na příštím setkání sdělí stanovisko. 

Další požadavek se týkal autobusové zastávky, ze které se stala nepovolená plakátovací plocha a 

následně vzniká nepořádek z odlepených plakátů. Dát znovu požadavek na město, aby stíhali 

organizátory jednotlivých akcí, kteří jsou tam uvedeni. 

Studna byla projednána s paní Vostrejšovou z odboru rozvoje a územního plánování MěÚ. Oslovila 

pro spolupráci Ing. arch. S.Jagošovou z NPÚ, která dodá návrh „rekonstrukce“. Zatím není jisté, 

zda bude hradit město nebo místní část ze svého rozpočtu. 

 



Vánoční osvětlení 

OV oslovil zástupce města, zda by (ne)vadilo osvětlení kapličky místo vánočního stromu. Návrh 

nebyl zamítnut ani se nesetkal s velkým nadšením a byl dán protinávrh. 

Kapličku nechat nasvítit od země (jako je Zelená Hora) a vánoční osvětlení dát na nejbližší listnatý 

strom. Město poskytne místní části každoročně vánoční strom. Tato varianta by musela být řešena 

už nyní, aby v rámci revitalizace mohl být zabudovaný „stojan“. Zeptat se na tuto variantu při 

příštím KD. 

Na další schůzi budou jednotlivé návrhy znovu projednány a odhlasováno řešení. 

 

Zájezdy, kulturní akce 

Flora Olomouc, Plzeňský pivovar, Kroměříž – najít nabídky zájezdů a akcí. Přehledy akcí 

jednotlivých veletržních míst byly po dohodě předány paní Matulkové. K dispozici budou v 

obchodě a na příští schůzi se bude hlasovat o vybraných akcích. 

Na příští schůzi 3.4.2018 donést nabídku na divadelní představení nebo muzikál. 

 

 

 

 


