
Zápis z 31. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 4.8.2020 

 
Přítomní členové: Jelínek, Matulková, Strašilová 
Nepřítomni:  
 
Zapisovatel: Strašilová 
 
Projednávaná témata: 
 
Několik návrhů na akce s cílem vyčerpání peněz z rozpočtu: 

a) rozloučení s prázdninami – dětský den a večer zábava pro dospělé, 
b) nákup tradičních balíčků pro děti na Mikuláše, plus vánoční balíčky pro dospělé, 
c) pro děti bod a) a b) a pro dospělé výlet – pivovar, vánoční trhy, divadlo. 

Další návrhy jsou vítané, na příští schůzi se domluvíme.  
Projednáno: vzhledem ke stálé hrozbě COVID-19 nebudeme organizovat žádnou akci mimo obec. 
Sejdeme se společně (děti i dospělí) na rozloučení s prázdninami na dětském hřišti dne 29.8.2020 od 17:00 ho-
din a opečeme si buřty. 
Pokud bude zájem, tak uděláme ještě na 1. adventní neděli po rozsvícení vánočního stromečku posezení ve ško-
le. Počítáme taky s předvánoční akcí pro sdružení ONKA. 

 

Opakované stížnosti na nedodržování klidu. Platí pro nás Obecně závazná vyhláška Města Žďár nad Sázavou 
4/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Celé znění je 
v samostatné příloze. Výňatek … čl. 2 vymezení činností v rozporu s dobrými mravy … bod 2. provozování 
hlučných činností v nevhodnou denní dobu. čl. 4 … zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního 
klidu v zastavěném území města veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk …. 
Ohledně řešení těchto situací byl konzultován postup s Městskou policií ZR. Pokud k takové činnosti dojde, 
kterýkoliv občan může zavolat na MP a oznámit tam přestupek. Strážníci následně přijedou a na místě provedou 
šetření. Oznámit přestupek musí osoba, která se cítí být obtěžována, a to z důvodu možného projednání na 
přestupkové komisi MěÚ. Z tohoto důvodu nemohou členové OV působit jako prostředníci.  

K projednání na MěÚ: 
a) poškozený sloup VO mezi domem čp. 95 a čp. 97  trvá 
b) výkop od novostavby, propad silnice, vyzvat k opravě  HOTOVO 
c) neustálé vypouštění vody na komunikaci z domu čp. 24  trvá, nově přidáno z domu čp. 29 nadbytečná 

voda ze studně hadicí přímo na komunikaci 
d) přidat kontejner na plasty JAK BUDOU PENÍZE 
e) proč svítí na horním konci světa už od 17:00 hod? už nesvítí 
f) oprava kanálů po akci E.ON - hotovo, jeden zapomenutý za čp. 20, nově přidáno před č.p. 36 a hned 

naproti přes silnici. 
 
Z rozpočtu místní části zakoupíme bio popelnici na trávu z obecních pozemků. Letos kvůli častým dešťům dojde 
k sečení 3x za rok (v minulých letech bylo pouze 2x). Pokud některý občan toto sečení dělá dobrovolně, má pro-
blémy s následnou likvidací trávy. 
 
Sečení trávy kolem kapličky a na dětském hřišti proběhne nejpozději ve čtvrtek 6.8.2020. Zatím nepřálo počasí.  
 
Z 1.8.2020 byla soukromá akce na hřišti přesunuta na 15.8.2020. 
 

Nová i starší témata budeme řešit v rámci setkání s představiteli města na schůzce dne 2.9.2020 a o 
výsledcích budeme informovat na pravidelné schůzi ve Stržanově.  

Příští schůze bude 1.9.2020 


