
Zápis z 4. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 6.2.2018 

 

Počet přítomných členů : 4 

Omluveni: M.Němcová 

Neomluveni: 0 

 

Zapisovatel: Strašilová Olga 

 

Program: 

 
- termíny dalších schůzí 

- revitalizace 

- z jednání se starostou (opravy ve škole, vjezd do Stržanova, zvonění v kapličce) 

 

 

Přehled usnesení: 
 

Před programem byla projednaná stížnost na špatně čitelné zápisy, protože mají malá písmena. 

Vyřešeno tím, že se vyndají plány revitalizace z vývěsky, aby bylo dost místa a zápisy se napíší 

větším písmem. Odsouhlaseno. 

 

Termíny dalších schůzí: 

Měsíční schůzování je vyhovující. Zůstává každé první úterý v měsíci od 19:00 hod. Další termíny 

jsou následující: 6.3., 3.4., 1.5., 5.6., 3.7., 7.8.2018. 

 

Revitalizace: 

Kontejnery zůstanou pode vsí, paní Lipusová upravila projekt. Nákres byl přiložen ke stávající 

mapě. Vzhledem k tomu, že se tam vejde oproti současnému stavu ještě jeden navíc, bylo 

odsouhlaseno, že sem necháme přesunout i ten od zastávky. Domluvit na městě a nechat si potvrdit, 

že pod nimi bude zpevněná plocha. 

Při kontrolním dni bylo paní Strašilové sděleno, že cesta proti schodům k zastávce bude zrušená a 

nahrazena travnatým porostem. Byl dán protest na zachování cesty. Projektantka zaslala možné 

nové řešení, které bylo občany schváleno. Cesta je užší a byla posunuta směrem nahoru oproti 

stávající, protože dříve částečně zasahovala na soukromé pozemky. 

V této souvislosti byl dán požadavek na zábradlí k navazujícím schodům. Bude projednání při 

setkání se zástupci města. Další požadavek se týkal autobusové zastávky, ze které se stala 

nepovolená plakátovací plocha a následně vzniká nepořádek z odlepených plakátů. 

Vyžádat na odboru komunálních služeb prořezání křovisek kolem zastávek. Protože tato část již 

není v revitalizaci, nedošlo zatím k žádné údržbě. 

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

dětské doupě. Jsou zde shnilá prkna a celkově je to nevzhledné. Navrhujeme boční větve ořezat a 

nechat jenom kmen. U kapličky (hned u silnice) byly keře odstraněny a v projektu za ně není žádná 

náhrada. Tím pádem není stavba krytá od silnice a bude trpět fasáda. Další připomínka na keře 

kolem rybníka u školy, které taky nejsou prořezané. Zjistit, kdy dojde k úpravě.  

Vznést dotaz, jak bude město řešit studnu nad rybníkem vedle kapličky. V rámci revitalizace to totiž 

není. 

Z jednání se starostou: 

Sděleno občanům, že elektrické zvonění v kapličce bylo schváleno - financováno městem. 

Realizace bude do konce května.  



Sděleno občanům, že nová vývěska rovněž byla schválena - financováno městem. Byla zaslána 

žádost o souhlas na COOP, jelikož vývěska je na jejich pozemku. 

Rozšíření vjezdu do Stržanova se zatím jeví jako neopodstatněné. Námitka, že kolem plotu u čp. 70 

bude habrový živý plot, který bude průjezd ještě víc zužovat, byla zodpovězena takto. Až plot 

vyroste, uvidíme. Dát do požadavků znova a specifikovat tak, že se nejedná o část vjezdu, ale 

zbytek silnice, kde se vozidla míjejí.  

Podmínky rekonstrukce střechy vysvětlil pan Zich, který se účastnil místního šetření s paní 

Remarovou a technikem. Stanovisko města, že stačí pouze drobné opravy střechy a výměna 2 trámů, 

není řešením. Požadovat i nadále opravu celé střechy. 

 

Ostatní: 

 

Flora Olomouc, Plzeňský pivovar, zámek Kroměříž, muzikály, atd. – najít nabídky zájezdů a akcí, 

zjistit cenu a nabídnout na další schůzi. 

 

Dotaz na Tříkrálovou sbírku zodpověděl pan Zich. Vybralo se cca 7tis., což bylo ještě víc než v roce 

2017. Jménem občanů děkujeme paní Němcové M., která sbírku organizovala. Přesná částka 

vybraných peněz činí 7.967,- Kč. 

 

Do emailu přišla nabídka masáží od E.Palečkové. Nabízí také možnost masírování přímo v obci a 

chtěla by představit sebe i svoje služby občanům sama. Občané souhlasí s tím, aby byla pozvána po 

příští schůzi 6.3.2018 cca v 19:45 hod. 

 

Na sraz rodáků a pouť byly zajištěny kapely: odpoledne cimbál, večer NAZDAR 

 

Žádost na město o další zrcadlo k odbočce čp 77 a 79. 

 

Z minulé schůze: 

Kolem školy nebude tis, jak je uvedeno na mapě. Nemá být ani javor u rybníčku 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. 

Vyjádření: Změnu dokumentace zatím projektantka paní Lipusová neprovedla, ale je s tím počítáno. 

Proti hřišti budou skutečně jeřáby. 

Podat žádost na město o úpravu struhy v této části. Položit odpadní trubky a zasypat, jinak bude 

neustále zanesena z napadaného listí. 

Vyjádření: Není možné vyřešit dešťovou kanalizaci jen částečně, musela by se udělat v celé obci. 

Zatím budou stromy malé s drobnými lístky, zanesení struhy tedy nehrozí a zástupci města budou 

situaci průběžně kontrolovat. 

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. 

Vyjádření: Zjištěn skutečný majitel, bude kontaktován zástupci města. 


