
Zápis ze 17. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 5.3.2019 
 
Počet přítomných členů : 2 
Nepřítomni: Jelínek Adam 
 
Zapisovatel: Strašilová Olga 
 
Projednávaná témata: 
 
Zrušené linky na Chotěboř v týdnu zcela, o víkendech jezdí pouze přes Polničku. Dotazovat se u 
dopravce proč, z čeho se vycházelo. Prověřit možnost u linky do Pardubic – ve Stržanově přidat 
zastávku na znamení. Zasláno v emailu vyjádření z MěÚ, jízdní řád od ARRIVA vyvěšen.  

Stromy v havarijním stavu – požadavek na ošetření zaslán 2.3.2019 emailem slečně Křesťanové. Do 
konce března budou stromy ošetřené a některé pokácené. Dřevo si mohou občané rozebrat. 

Opona je stále v řešení. 

Za leden 2019 vyžádat slevu/zrušení poplatku za popelnice, protože k vývozu došlo pouze 1x měsíčně. 
Odpověď paní Wurzlové z odboru komunálních služeb. 

poplatek za komunální odpad je místní poplatek, tedy forma daně, nejedná se o placenou službu. Není možné 
daňovou povinnost směrem k občanům upravovat tak, jak navrhujete.                                                               
Snížení by se dalo docílit úpravou odvozu komunálního odpadu 1x za 14 dní. 

S tím občané na schůzi vyjádřili nesouhlas, ale samozřejmě je možné se k tomuto během roku vrátit. 

Vývoz biopopelnic 20.3.2019. 

Prověřit možnost označení začátku a konce obce jako Žďár nad Sázavou – místní část Stržanov. Má to 
vliv např. na cenu služeb senior taxi. Změní se tím nějak výše poplatků (např. za psa)? Rozesláno 
emailem 14.2.2019, vyvěšeno. 

Nahlásit na MěÚ, že pan Halík, přes častá upozornění a zajištění firmy na pročištění odpadních trubek 
do kanalizace, i nadále vypouští vodu na místní komunikaci. Nahlášeno, zatím se nic neděje. 

Nová i starší témata budeme řešit v rámci setkání s představiteli města na schůzce dne 10.4.2019 a o 
výsledcích budeme informovat na pravidelné schůzi ve Stržanově. 

V tomto roce je v přípravě částečné položení kabelů E.ON do země, což vyvolá souběžně stavbu 
nového VO. Bližší informace Ing. Dvořák, odbor komunálních služeb, tel. 566688181, mob. 736510451, 
e-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz 

Žádáme občany, aby po svých psích miláčcích uklízeli exkrementy. Nikdo nechce vyjít před dům a 
šlápnout do h…a. Sáčky jsou k dispozici na MěÚ hned dole na informačním centru. 

 

Dne 27.4.2019 zájezd FLORA Olomouc. Přihlášky ve škole nebo v prodejně 

 

mailto:miloslav.dvorak@zdarns.cz


Vyžádat nabídku zájezdů na muzikály od společnosti ZDAR:         

14.9.2019 – Muzikál Trhák            6.10.2019 – Muzikál Tři mušketýři       

23.11.2019 – muzikál Kvítek mandragory  7.12.2019 – muzikál Johanka z Arku               

11.1.2019 – muzikál Mýdlový princ  

 

Na 1.6.2019 je zamluvené dětské hřiště na soukromou akci. 

 

Příští schůze bude 2.4.2019. 

Pozvat místostarostku do Stržanova.  

Paní Řezníčková naše pozvání přijala a občané se s ní setkají dne 2.4.2019. Kvůli tomu bude také 

schůze posunuta na 17:00 hod. 


