
Zápis z 22. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 6.8.2019 
 
Počet přítomných členů: 3 
Nepřítomni: 
 
Zapisovatel: Strašilová 
 
Projednávaná témata: 
 
Dne 1.8.2019 se předsedkyně OV účastnila kontrolního dne na akci: „Rozvoj cyklodopravy ve Žďáře nad 
Sázavou“. Stavba cyklostezky se pozdržela kvůli problémům s podzemní vodou. I když zjišťovali 
možnost výskytu podzemní vody, vrty šly těsně vedle silnice, ale na silný pramen narazili až při stavbě 
přímo pod silnicí. Návrh řešení – nádrž vedle cyklostezky – je zatím ve fázi projednávání na MěÚ. 
Ošetření břehů pro případ deště bude „schodovitým systémem“ a pro případ naplavení z pole povede 
podle stezky příkop. Termín dokončení celé stavby je do 8/2020, ale předání bude formou postupných 
kolaudací, jak budou jednotlivé části hotové, protože ještě navazuje stezka 1. máje a přes most na 
Farských humnech. Uzavírka silnice je povolena od ŘSD do 10/2019, ale stavbyvedoucí předpokládá 
ukončení prací během 9/2019. 

Z hlediska bezpečnosti při výjezdu dole proti Pilské nádrži bude značení na silnici, „rachotící čáry“ a 
snížení rychlosti na 50 km/hod. Snížení na 30 km/hod. není možné, protože by muselo být postupné a 
na tak krátkém úseku by se to nestihlo. Značení na stezce – cyklisto, sesedni z kola, „rachotící čáry“ a 
zábrany (slalom) při výjezdu. Od Stržanova bude cyklostezka značená za posledním vjezdem na 
soukromou zahrádku. 

Jednání s občany se účastnil také pan Kamenský, který pro SATT a.s. projektuje akci „Optické rozvody 
internetu pro Stržanov“. Vlákno bude uloženo v hloubce 60-70 cm, pod silnicí by se mělo projít 
protlakem, náklady hradí SATT, zájemci se mohou připojit. Jedná se o internet a kabelovou televizi. 
Předpokládaný termín realizace 2020-2021. Ostatní v příloze. 

Výlet pro děti a rodiče do ZOO Lešná proběhne dne 21.9.2019. Čas odjezdu (popř. návratu) autobusu 
nahlášeným účastníkům včas oznámíme. Pro ty, kdo na výlet zapomněli, prodlužujeme možnost 
přihlášení do 31.8.2019. Pak musíme objednat autobus nebo minibus. 

Dne 31.8.2019 se uskuteční na hřišti dětský den. 

Plánovaný výlet do pivovaru Dalešice proběhne 19.10.2019. Přihlášky podávejte do 21.9.2019 a 
nezapomeňte nahlásit i okruh, o který máte zájem.  

Nová i starší témata budeme řešit v rámci setkání s představiteli města na schůzce dne 10.9.2019 a o 
výsledcích budeme informovat na pravidelné schůzi ve Stržanově. 

Příští schůze bude 3.9.2019. 

 

 


