
Zápis z 32. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 1.9.2020 

 
Přítomní členové: Jelínek, Strašilová 
Nepřítomni: Matulková 
 
Zapisovatel: Strašilová 
 
Projednávaná témata: 
 
Na setkání OV se zástupci města má každá místní část předat požadavky na dlouhodobé investice.  Navrženo 
bylo dokončení oprav budovy bývalé školy - výměna zbytku oken a domovních dveří, nová fasáda, odvedení 
dešťové vody od budovy a její izolace. Dále je v požadavcích fasáda na kapličce, zastřešení studny u kapličky, 
oprava přístupové cesty mezi RD 23,22,20,19 (zvážit asfalt nebo jinou povrchovou úpravu a vyřešení odtoku 
dešťové vody, která podmáčí domy). 
 
 
Možnosti využití rozpočtu pro místní část do konce roku. 
Do budovy školy přikoupit 2 ks věšáků.  
Nakoupit materiál a drobné občerstvení pro vánoční tvoření (pokud bude povolené) ve spolupráci se sdružením 
ONKA.  
Zakoupit vánoční osvětlení. Podle toho, jaké a kam povolí krajinářka města. Zaslán dotaz, čekáme na vyjádření. 
 
 
Opětovné stížnosti občanů na nepřiměřenou rychlost vozidel v obci, zábor veřejného prostranství, parkování na 
obecních pozemcích, kameny a jiné zábrany ztěžující průjezd aut, neudržované pozemky ve vlastnictví města i 
soukromých osob. 
 
 
K projednání na MěÚ: 

a) poškozený sloup VO mezi domem čp. 95 a čp. 97  nehrozí nebezpečí, oprava není nutná 
b) neustálé vypouštění vody na komunikaci z domu čp. 24  trvá, nově přidáno z domu čp. 29 nadbytečná 

voda ze studně hadicí přímo na komunikaci, aktuálně nevypouští 
c) přidat kontejner na plasty JAK BUDOU PENÍZE, nový požadavek na odbor komunálních služeb: vyčiště-

ní struh, kontejner na bioodpad umístit u hřiště a prověřit možnost nekupovat ho z peněz pro místní 
část (napsat na budovu školy?), vyvážení odpadkového koše na hřišti, vysečení zatáčky při prvním 
vjezdu do Stržanova 

d) oprava kanálů po akci E.ON - hotovo, jeden zapomenutý za čp. 20, nově přidáno před čp. 36 a hned 
naproti přes silnici. 

e) světlo k čp. 30 bylo při pokládání kabelů do země odstraněno a nové tam není. Zažádat 
f) cedule na STRŽ – přidat od zastávky a dál, zpět na sloup u čp. 51 
g) prověřit uražené a nesvítící světlo v tunelu na nové cyklostezce - šetří Policie ČR. Ideální by bylo umístit 

do takové výše, aby se nedalo shodit. 
 
 
Stánek s občerstvením, který měl být naproti zastávce na točně. Na právní odbor jsme poslali vyjádření, že proti 
nájmu pozemku a stavbě stánku nejsou námitky, občané ho vítají. Odpověď: Pán, který plánoval stánek, si chtěl 
pozemek koupit. Rada města s prodejem nesouhlasila a záměr na prodej pozemku nevyhlásila. 

 

Jak probíhají práce na položení optického kabelu? Zaslat znovu dotaz, protože poslední odpověď ze dne 
10.6.2020 zní takto: Mrzí mě posunutí termínu, radši se tím kryji, rád bych kdyby se nám povedl spíš termín 2021, ale 

ještě potřebujeme dokončit trasu v ZR a vstupují do toho různé komplikace. Navíc v ČR jsme na tom velice špatně co se 

týče povolovacího procesu viz. Např. https://echo24.cz/a/SV97Y/velmi-nelichotivy-zebricek-cesko-patri-v-povolovani-

https://echo24.cz/a/SV97Y/velmi-nelichotivy-zebricek-cesko-patri-v-povolovani-staveb-mezi-nejhorsi-na-svete


staveb-mezi-nejhorsi-na-svete Ve Stržanově se nám to aktuálně trochu zadrhlo u p. Blažka, který má na nás trochu nestan-

dardní požadavky, tak vymýšlíme jak je splnit. Variantou je i rozdělení projektu na 2 části a část kolem p. Blažka řešit poz-

ději. Každopádně v plánu je podat žádost na úřady do konce června.S pozdravem, 

Jan Straník 

 

Nová i starší témata jsme řešili v rámci setkání s představiteli města na schůzce dne 2.9.2020 a o výsledcích 
budeme informovat rozesláním zápisu z této schůze a dále na pravidelné schůzi ve Stržanově.  

Příští schůze bude 6.10.2020 
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