
 
 

Zápis z 8. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 5.6.2018 
 

Počet přítomných členů : 3 

Nepřítomni: 0 
 

Zapisovatel: Strašilová Olga 
 

Program: 
 

Revitalizace 

Sraz rodáků 

Z jednání na MěÚ ZR 

Ostatní 

 

Přehled usnesení: 
 

Revitalizace: 

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

přílišnou blízkost výsadby u soukromých pozemků. Obyvatelé se zúčastnili kontrolního dne, předali 

své stížnosti a připomínky a rozhodnutí je toto. Vysazené stromy jeřábu a hlohu budou v celé obci 

zakráceny v terminálu tak, aby výška koruny po zapěstování nepřesahovala 5m. Požadavek na 

údržbu koruny do 5 m bude zapracován do plánu péče o zeleň, který je dodávkou zhotovitele a je 

součástí předávací dokumentace dokončené stavby. Na žádost předsedkyně OV bude jedno 

vyhotovení  k dispozici také OV Stržanov a bude uloženo v místní knihovně. 
 

Sraz rodáků 

Inzerce ve Žďárském zpravodaji byla sice bezplatná, ale nedostatečná. Místo ve dvou vydáních se 

navíc objevila pouze v jednom, proto byla objednána ještě soukromá inzerce v HIT magazínu. Díky 

tomu vešla ve známost informace o Srazu rodáků po celém okrese a neznámým čtenářem byly 

zaslány kroniky na adresu předsedkyně OV. Tyto budou uloženy v knihovně a k dispozici budou 

kopie. Občané si mohou zaplatit kopie také. 
Otevřená výstava fotografií ve škole bude v termínu: v sobotu dne 9.6.2018 od 14:00 do 17:00 hod. 

V neděli dne 10.6.2018 od 10:00 do11:00 hod a od 13:00 do 15:00 hod. 
 

Z jednání na MěÚ: 

Rekonstrukce WC již započala a měla by být hotova do pouti. Došlo také k výměně vývěsky před 

prodejnou. 

Schválení jedné z dotací na cyklostezku, na druhou se čeká. 
 

Ostatní: 

Vyčistit struhu u domů podél silnici naproti hřišti. Zažádat na MěÚ. Původní příslib, že bude vše 

hotové do pouti nebyl uskutečněn. K vyčištění dojde během měsíce června. 
Brigáda na hřišti dne 26.5.2018: natření laviček a úklid. Děkujeme všem za pomoc. 
Žádost občanů o zapůjčení velkého stanu stanu na soukromé akce. Musí odsouhlasit rada města, 

Zapůjčení hřiště na soukromé akce není problém, obsazeno 16.6.2018. 
Na email OV přišly tento dotazy: 

Dobrý den 



Mám dotaz, či prozbu. Jsme mladá pětičlená rodina bydlící v podnájmu. Hledáme bydlení ve vaší 

obci nebo městě. Hldáme dům s větším pozemkem k drobnému farmaření. Jsme ochotni dům 

zakoupit i s osobou na dožití. Díky za případné nabídky a popřípadě přeposlání tohoto emailu jiným 

starostům či známím. Díky za kladné vyřízní rodina Dobrovolná 

Pokud máte nějaké informace zašlete je na email: cyklodobrman@seznam.cz 
 

Dobrý den, 

rád bych se zeptal na správu chatek okolo nádrže Strž má to na starosti Stržanov prosím? Nedávno 

jsem jel okolo chatky číslo 24 a připadala mi celkem nevyužívána můžu někde dohledat zdali je 

třeba na prodej? Nebo případně kde bych mohl najít více informací? 

Děkuji moc a hezký den 

Licek Radim 

Pokud máte informace zašlete je na email: radim.licek@gmail.com 
 

Na odboru životního prostředí se zeptat na prořezání topolu u rybníka pode vsí a také na prořezání 

stromů naproti přes cestu. Není již v pásmu revitalizace.  Kdo prořezával stromy na cestě do 

Polničky a proč. 

 

 

 
 


