
Zápis z 26. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 3.12.2019 
 
Přítomní členové: Matulková, Strašilová, Jelínek 
Nepřítomni:  
 
Zapisovatel: Strašilová 
 
Projednávaná témata: 
 
Schůze se zúčastnil Ing. Michal Bačovský, koordinátor Smart City. Zaměřili jsme se na níže uvedená 

témata.  

a)      Dopravní spojení do Zr – zajišťuje to ZDAR nebo jiná firma? Je vyhovující? 
       Zažádat o zajíždění dopravy v sobotu a v neděli. Anketou zjistit čas, o který by byl největší zájem. 

Prioritou je spojení v době mše v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. 
b)      Spolupráce se Zr při řešení veřejného osvětlení – je dobrá? 

       Poslední měsíc řešíme neustále výpadky VO. Další problém nastal, když byly odstraněny sloupy EON 
(vedení šlo do země) a tím zároveň došlo k přerušení dodávání služeb O2, bez nároku na zajištění ná-
hrady. 

c)       Odklízení sněhu v zimě 

Zajišťuje město.  
d)      Hlášení místního rozhlasu – je možné hlásit i samostatně jen pro Stržanov, pokud se informace týká jen 

Stžanova? 

Ano, rozhlas můžeme používat i samostatně. Momentálně řešíme problémy se srozumitelností. Seří-
zení při nejbližším servisu. 

e)      Spolupráce se Zr při přípravě projektových žádostí na projekty z operačních programů 

Ano, probíhá. Revitalizace Stržanova, cyklostezká Pilská nádrž - Stržanov, výměna oken v budově býva-
lé školy. 

f)       Jiná témata specifická jen pro Stržanov 

Instalovat informativní radar (napojení na solární panel) 
Prodejna bude uzavřena 31.1.2020. Jak zajistit dodávku základních potravin? Zaslán dopis předsedovi 
družstva COOP, kterému objekt patří, zda budou provozovat sami. 
 

  
 
Vánočního tvoření pro sdružení ONKA se opět setkalo s velkým zájmem. Všem účastníkům děkujeme. 
Zároveň bylo na MěÚ zažádáno o možnost bezplatného pronájmu místnosti za kuchyňkou ve 
prospěch sdružení, a to 1x měsíčně. 

Na MěÚ byla podána žádost o zakoupení a instalaci nového osvětlení na vánoční smrk u školy. 
K instalaci došlo ve čtvrtek 5.12.2019. 

Ze zápisu KD „Rozvoj cyklodopravy…“ Zhotovitel byl upozorněn na nerovnost nově zhotoveného 
povrchu silnice I/37 nad tubusem. V jarním období provede zhotovitel opravu této nerovnosti 
odfrézováním stávající a položením nové obrusné vrstvy komunikace. 

Nová i starší témata budeme řešit v rámci setkání s představiteli města na schůzce dne 18.12.2019 a o 
výsledcích budeme informovat na pravidelné schůzi ve Stržanově.  

Příští schůze bude 7.1.2020. 


