
Zápis z 28. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 4.2.2020 
 
Přítomní členové: Jelínek, Matulková, Strašilová 
Nepřítomni:  
 
Zapisovatel: Strašilová 
 
Projednávaná témata: 
 
Vzhledem k tomu, že obchod s potravinami bude naposledy otevřený dne 30.1.2020, zažádat na MěÚ 

o schůzku se starostou a najít nějaké řešení. Ideálně pozvat zástupce města a družstva COOP Velké 

Meziříčí na mimořádnou schůzi do Stržanova. Schůzka proběhla dne 23.1.2020 s tímto výsledkem. 

Družstvo COOP Velké Meziříčí nebude znovu otevírat prodejnu potravin. Budovu nabídne 

k pronájmu nebo koupi. Pan starosta si sjedná schůzku se zástupci společnosti ENPEKA a pokusí se 

získat pro Stržanov pojízdnou prodejnu. Až bude mít bližší informace, sejdeme se opět na 

mimořádné schůzi.  Doplněno o návrh pozvat také místostarostku paní Řezníčkovou a komunitního 

koordinátora pana Bačovského, jak dopadly návrhy občanů týkající se zlepšení služeb v místní části.   

Další schůzka bude 20.2.2020 v 9:30 hod. ve škole. 

Děkujeme koledníkům, jejich doprovodu a všem, kdo do letošní Tříkrálové sbírky přispěli. Ve 

Stržanově se vybralo celkem 8.548,- Kč. 

Dotázat se u společnosti SATT, zda tento rok budou začínat s instalací optických kabelů. Odpověď: 

Aktuální situace je taková, že máme vydaný projekt a aktuálně se řeší stavební povolení.   

Nepředpokládám, že by se to stihlo ještě vyřídit tak abychom letos zahájili, ale je možné že se to povede, a část by-

chom letos zahájili.  

Každopádně oživení by bylo stejně až příští rok. Reálně očekávám zprovoznění internetu v létě 2021. 

S pozdravem, 

Jan Straník 

Bezplatným pronájem pro sdružení ONKA MěÚ schválil jako akce pod záštitou OV Stržanov. 

Oznámit na MěÚ, že rozhlas nefunguje už vůbec. Předáno panu Dvořákovi, stejně jako zpráva od 

zrcadle v uličce, které „sebral“ vítr. 

Žádost MěÚ odbor majetkoprávní ohledně stánku vedle točny. Na schůzi bylo projednáno a zasláno 

vyjádření. Návrh byl přijat s podmínkou dopravního značení v místě, jelikož situace tam je už nyní 

nepřehledná, a to kvůli pojízdné prodejně zelináře. Místo k parkování bylo navržené ve vnitřním oválu 

točny. 

Dotaz u paní Kozákové, jak se vyváží kontejnery. Plast zvon každé úterý, plast výklopný každé úterý, 

papír každou středu, drobné kovy 1x týdně podle toho, jak to vyjde, sklo a oleje 1x měsíčně podle 

toho, jak to vyjde. Pokud občané zjistí, že odpad není vyvezený v pravidelném termínu, obrátí se na 

paní Kozákovou nebo paní Wurzlovou z odboru komunálních služeb. Zpětně na schůzi už nic 



nevyřešíme. 

Nová i starší témata budeme řešit v rámci setkání s představiteli města na schůzce dne 20.2.2019 a o 
výsledcích budeme informovat na pravidelné schůzi ve Stržanově.  

Příští schůze bude 3.3.2020. 


