
Zápis z 6. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 3.4.2018 
 
Počet přítomných členů : 3 

Nepřítomni: 0 
 

Zapisovatel: Strašilová Olga 
 

Program: 
 

Revitalizace 

Vánoční osvětlení 

Čarodějnice 

Zájezd 

Ostatní 

 

Přehled usnesení: 
 

Revitalizace: 
Žlutý kontejner od zastávky byl přesunutý k ostatním pod ves ke hřišti. Zpevněná plocha tam 

je, přesunou se na ní, není třeba nic měnit v revitalizaci.   
Další připomínky k prořezání keřů: bylo splněno odstraněním pichlavých keřů a náletových 

dřevin kolem zastávky, keře na pozemku 179/4 v zatáčce ke kravínu a ještě keře u čp. 10).   

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

komunálních služeb se nevyjádřil kladně. 

Starosta města Žďár nad Sázavou   prověří možnost proplachu a pročištění zbylé části 

odtokového potrubí od nánosu u SDH. 
 
Vánoční osvětlení: 
a) Osvětlení kapličky ve formě navrhované na minulé schůzi město zamítá. Podává protinávrh 

na zavěšení girland do oken a dveří. Tato výzdoba by se každoročně sundávala. Občané 

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

už nyní, aby v rámci revitalizace mohl být zabudovaný „stojan“. Při kontrolním dni sděleno, 

že zabudování stojanu ani nasvícení kapličky od země nepřichází v úvahu. Nutnost změnit 

projekt, povolení, nestihlo by se před předáním díla. 
c) Nasvícení listnatého stromu vedle kapličky. Protože má každá městská část svůj strom, 

měla by ho také místní část Stržanov a osvětlení by v takovém případě hradilo město. Občané 

nesouhlasí. 

d) Prověřit možnost ozdobit strom vedle školy, jak by to bylo s prořezáním kvůli el. vedení atd. 

e) Zeptat se na možnost nasvícení pouze věžičky, se kterým občané souhlasí. 
 
 

Čarodějnice: 

Není na čem sedět a potřebujeme lavice a stoly. Možnost samovýroby nebo nákup. 

Rozhodnuto o nákupu tzv. "pivních setů". 
 
 



Zájezdy, kulturní akce 

Zatím bude v prodejně nabídka pouze na veletrh Flora Olomouc. Další návrh byla návštěva 

pivovaru a zámku ve Velkém Meziříčí. Prověřit termíny a cenu.  
 

Ostatní: 

Ohledně dalšího zrcadla v zatáčce pod č.p. 70. bylo místní šetření. Stanovisko města: 

křižovatka je přehledná, stačí správně a pomalu do ní najíždět. Zrcadlo je zbytečné.  

S umístěním se nepočítá ani při výjezdu od domu č.p. 92.  
 

Dne 3.4.2018 zaslán dotaz na MěÚ ohledně studny na návsi. Jaké práce se ještě budou 

vykonávat, aby nedošlo ke stržení pramene nebo kontaminaci vody, protože je využívaná jako 

pitná. Zaslat ještě dotaz na případné další práce s těžkou technikou a opravu poškozené silnice 

při "zapackování" bagrů. Stejně tak požádat o uvedení do původního stavu u všech 

zpevněných ploch, které byly v průběhu prací poškozené. 
 

Občané byli seznámeni s návrhem na soutěž o nejlepší nazdobení domu, stromu na zahradě, 

atd. Případné vyhlášení soutěže přednést na podzimní schůzi.  
 

Vyvážení biopopelnic bude od dubna každé sudé úterý. 
 

Změna ve složení Osadního výboru Stržanov. Město ZR na 85. schůzi rady města dne 

12.3.2018 vzalo na vědomí rezignaci členů OV Stržanov paní Martiny Němcové a pana 

Milana Zicha. Doporučila zastupitelstvu schválit počet členů na 3.  Změna byla schválena na 

27. zasedání Zastupitelstva města ZR dne 22.3.2018 
 
 
 


