
 

 

Zápis ze 7. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 1.5.2018 
 

Počet přítomných členů : 3 

Nepřítomni: 0 
 

Zapisovatel: Strašilová Olga 
 

Program: 
 

Revitalizace 

Z jednání na MěÚ ZR 

Ostatní 

 

Přehled usnesení: 
 

Revitalizace: 

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

potrubí od nánosu u SDH. Splněno a velitel JSDH ZR sdělil … dne 11.4.2018 jsme v podvečerních 

hodinách provedli proplach potrubí. Bohužel nepodařilo se nám propláchnout potrubí z rybníka u 

kapličky směrem ke spodnímu rybníku vzhledem ke vzdálenosti, která byla cca 100m a na takové 

vzdálenosti nejsme vybaveni. Potrubí jsem prozkoumali a průchozí je, ale bohužel nevíme, v jaké 

míře. Kdyby bylo potřeba doporučuji domluvit se na VAS a dohodnout se na vysokotlakém vozu s 

krtkem. Další dvě potrubí jsme pročistili a jsou již plně průchozí. 

Přijali jsme stížnosti od občanů na vysázené stromy. Jedná se o výšku, které budou dorůstat nebo o 

přílišnou blízkost výsadby u soukromých pozemků. Stížnost ohledně výšky stromů byla předána na 

město a při příštím KD se k ní investor vyjádří. Úpravy lze dosáhnout zastřižením tzv. terminálů a 

způsobem udržování v dalších letech. Vzhledem k tomu, že stromy jsou sázeny převážně do alejí, 

řeší se hromadně. Stížnost na výsadbu příliš blízko od plotu si musí každý majitel podat sám. 
 

Z jednání na MěÚ: 

Zeptat se na možnost nasvícení pouze věžičky, se kterým občané souhlasí. Osvětlení bude 

nainstalováno. 

Rekonstrukce WC již započala. 

Vývěska bude vyměněná do konce května. 
 

Ostatní: 

Rozhodnuto o nákupu tzv. "pivních setů". Během pálení čarodějnic již byly k dispozici. Nákup 

celkem 10 sad za 19tis. Množství je zatím jeví jako dostačující. V případě potřeby (např. Sraz 

rodáků) bude zapůjčeno, při trvalém nedostatku se odhlasuje další nákup. 

Studna na návsi by měla dostat novou střechu. Byly zaslány fotografie, jak studny vypadaly, když 

stály na náměstí ve Žďáře. Předpokládá se stejné zastřešení. Je velmi podobné tomu dnešnímu, 

jenom plech nahradí dřevo. Mezi studnou a rybníčkem bude dřevěné “procházkové molo”, takže se 

bude vzhledově doplňovat. Boční vchod se jeví jako zbytečný, navíc by se velikostí ani nehodil. 

Nový námět na ošetření opony a její trvalé vystavení v prostorách bývalé školy. Bylo sděleno, že 

jednání již proběhla, byl vypracován znalecký posudek, ale vše bylo ukončeno z důvodu sporného 

vlastnictví. Zažádat znovu na odboru rozvoje a začlenit do rozpočtu města pro rok 2019. 

Zažádat na MěÚ o vyčištění struhy u domů podél silnici naproti hřišti. 

Brigáda na hřišti dne 26.5.2018: natření laviček a úklid. 


