
Zápis z 34. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 3.8.2021 

 
Přítomní členové: Strašilová, Matulková          Nepřítomni: Jelínek     Zapisovatel: Strašilová 
 
Projednávaná témata: 
 
Nakonec byl vybrán herní prvek KUK, který ani v původní nabídce nebyl, nikdo z nás nebyl na schůzku      
přizván, bylo nám to sděleno mailem. Prohlédnout si ho můžete v další příloze. 
 
Znovu zažádat o prověření možnosti vrátit světlo k RD č.p. 30.  

- navrhované řešení: solární světlo, zadáme do rozpočtu 2022 
Před tímto domem také stojí lípa a prostor kolem ní není vůbec udržovaný. Pokud je v majetku města, proč 
tam také neprovádí pravidelné sečení a údržbu? 

- sečení bylo provedeno. Letos by mělo být sečení 3x. 
 
Jak pokročil projekt společnosti SATT? Je už alespoň vydané stavební povolení? 

- požádán SATT o aktuální situaci, jakmile budu mít zprávu, přepošlu. Vše se zdrželo, měnil se projekt, 
pan B. odmítl dát souhlas s položením kabelu přes svůj pozemek. 

 
Jak vyřešit přednost zprava, kterou by měli dávat nejen cyklisté jedoucí „Na Mejtě“ směrem dolů těm, co 
vyjíždí od RD 77?  

- proběhla schůzka na místě, přislíbeno vyřezání keřů i náletů kolem svodidel, dopravní značení 
v řešení, návrh na reflexní rámeček kolem značky „dej přednost“ a ještě jednu namalovat na silnici, 
zažádáno o zrcadlo. 

 
Rybník Podevsák je zcela prorostlý okřehkem. Domluvit se s panem Leštinou na upravení propusti.  
 
Taxík Maxík – novinka pro seniory a handicapované lidi – bude se týkat všech občanů Žďárů, tj. i místních 
částí – čekáme na vyjádření. 
 
Roznos novin Žďárská radnice a Žďárský zpravodaj končí. Od září budou k dispozici v budově školy v době, 
kdy je v provozu knihovna, tj. každé úterý od 18:00 do 19:30 hod. 
 
Návrhy na investice do konce roku. Od loňského roku řešíme možnost zakoupit vánoční ozdoby, které by 
byly umístěné na sloupech VO. Odsouhlaseno, střídat se bude baňka a anděl. 
Na dětské hřiště je třeba pořídit nějaký zastřešený „altánek“. Město proti investici nic nenamítá, ale       
musíme se domluvit na konečné podobě. 
 
Nejsou plánované žádné hromadné akce. Pokud tomu opět nezabrání nějaké nařízení vlády, počítáme 
s předvánočním tvořením pro sdružení ONKA a případně mikulášskou nadílkou. 
 
Schůze zástupců OV na MěÚ je naplánovaná až na 15.9.2021. 

Příští schůze ve Stržanově bude 7.9.2021 


