
Zápis ze 14. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 4.12.2018 
 

Počet přítomných členů : 2 

Nepřítomni: Jelínek Adam 
 

Zapisovatel: Strašilová Olga 
 

Program: 
nebyl stanoven 
 

Projednávaná témata: 
 
Další termíny schůzí: zůstává každé první úterý v měsíci 
 
Vývoz biopopelnic – zvýšení četnosti vývozu: dne 29.10.2018 v odpoledních hodinách bylo 
provedeno místní šetření ve věci požadavku na zvýšení četnosti vývozu bioodpadů na 1x týdně. 
Bylo to den před vývozním termínem a ve Stržanově bylo zkontrolováno cca 15 ks biopopelnic a 
nebylo zjištěno přeplňování. V žádné lokalitě nebyla spatřena přeplněná biopopelnice, přestože se 
jedná o podzimní termín, kdy je odpadu na zahrádkách k likvidaci nejvíce. Proto nebude četnost 
vývozu zvýšena. 

Dotazy občanů: je možné mít více biopopelnic na jeden RD nebo si „půjčit“ od souseda, který 
nechce tuto službu využívat 

Odpověď paní Kozákové: Město nabízí ke každému rodinnému domu zdarma jednu biopopelnici. 
Pokud je odpadu více lze si další nádobu zakoupit a město Vám zajistí, že bude zdarma vyvážena. 
Nádobu „půjčit“ někomu jinému nelze, což je uvedeno ve smlouvě. 

Naší snahou je minimalizovat množství svážených odpadů, předcházet jim a využívat – což je 

například kompostování, které u bioodpadů preferujeme 

Při schůzce se zástupci města bylo nahlášeno, že místní rozhlas je špatně slyšet v místech, kde jde 

zvuk ze dvou stran. Přijedou zkontrolovat. 

Nefunkční zásuvky ve třídě: opraveno 28.11.2018. Nyní hlášena nová závada: po rekonstrukci 

příslušenství, a s tím spojeným zásahem do elektroinstalace, dochází k vypadávání jističů. 

Opona: opona bude prozatím uskladněna v depozitáři regionálního muzea. Nahlásí se jako nález, 

což bude zveřejněno, a pokud se nikdo do 3 let nepřihlásí, připadne městu. Až bude zařazena do 

majetku, zváží se její případné restaurování. Občané zásadně nesouhlasí s tím, aby se opona 

převážela. 

Odpověď paní Remarové: Domluvím se s vedením města, zda zůstane na Stržanově, pokud ano, 

budu potřebovat podepsat dohodu na uschování nálezu. 

Rozšíření vjezdu do Stržanova: 27.11.2018 proběhlo šetření na místě za účasti paní místostarostky 

Ludmily Řezníčkové a zástupců dopravy a odboru komunálních služeb. Není nutno provádět žádnou 



úpravu komunikace či organizace dopravy, protože bylo konstatováno, že se jedná o jednopruhovou 

obousměrnou komunikaci s intenzitou menší než 500 vozidel/24 hod. v obou směrech. Navíc tento 

dopravně technický stav trvá od nepaměti. Účastníci silničního provozu se tedy mají řídit zákonem 

č. 361/2000 Sb. Chovat se ohleduplně, ukázněně, neohrožovat život, zdraví nebo majetek jiných 

osob, …. vyhýbat se vpravo, včas a v dostatečné míře, ... 

Dotaz na odbor životního prostředí (slečna Křesťanová) – stromy v havarijním stavu a jejich ošetření 

je stále nedořešené, protože se zjišťuje, zda patří městu nebo soukromým osobám. Zatím nebyl 

nikdo z případných vlastníků osloven. Poslaná další žádost na ošetření stromů u zastávky směr Žďár. 

Zeptat se na možnost opravy budovy bývalé školy z některého dotačního programu. Budova je 

zapsaná jako architektonicky chráněná stavba. 

Vánoční besídka proběhne dne 15.12.2018 v budově bývalé školy od 19:00 hod. Zajištěno 

občerstvení, tombola, živá hudba. 


