
Zápis z 35. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 7.9.2021 

 
Přítomní členové: Strašilová          Nepřítomni: Jelínek, Matulková     Zapisovatel: Strašilová 
 
Projednávaná témata: 
 
Jak vyřešit přednost zprava, kterou by měli dávat nejen cyklisté jedoucí „Na Mejtě“ směrem dolů těm, co 
vyjíždí od RD 77?  

- dopravní značení v řešení, návrh na reflexní rámeček kolem značky „dej přednost“ a ještě jednu 
namalovat na silnici, zažádáno o zrcadlo. NOVÁ SCHŮZKA BY MĚLA BÝT V ZÁŘÍ 

 
Taxík Maxík – novinka pro seniory a handicapované lidi – bude se týkat všech občanů Žďárů, tj. i místních 

částí?    Odpověd: předpoklad od 01.01.2021, včetně místních částí 

 
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. Toto platí, i když měl někdo noviny ve 
schránce. 
 
Na dětské hřiště je třeba pořídit nějaký zastřešený „altánek“. Město proti investici nic nenamítá, ale       
musíme se domluvit na konečné podobě. Umístěný bude nahoře na svahu, ideálně vedle pískoviště. 
 
Návrh na investici: cvičební stroje jako jsou u Pilské nádrže. Zjistit cenu a možnost umístění na dětském 
hřišti. 
 
Zákaz vylepování plakátů na zastávce. Chybí plakátovací plocha. Zažádat o novou. 
 
Jak pokročil projekt společnosti SATT: Odpověď pana Padalíka: „…  Nicméně jediné, co mohu s jistotou říct 

nyní, je, že v letošním roce k realizaci nedojde a s otazníkem je i rok 2022. S dalšími termíny jsem velice opatr-
ný, protože nejsme závislí pouze na vykopání tras v obci, ale ještě jsme omezeni návaznou akcí s propojením 
kolem Zámku ve Žďáru, kde koordinujeme s jiným subjektem a práce jsou předpokládány v příštím roce. Přípra-
vu trubek v obci můžeme zrealizovat, jakmile budeme mít povolení. Nicméně i potom by trubky ležely v zemi 
"ladem" do té doby, než by bylo reálné vše osadit kabely a adekvátně spojit. Povolení pro obec Stržanov je asi 
ten nejkratší termín ve všech termínech, které v rámci připojení Stržanova řešíme.“ 

A dřívější odpověď pana Straníka: „…Aktuálně se stále řeší možnosti financování pomocí dotačního 
programu na výstavbu optických sítí, a dále jsme řešili změnu projektu z důvodu změny vlastníka 
pozemku na návsi, kdy p. Blažek odmítl dát souhlas s umístěním kabelu. To věc komplikuje a mu-
seli jsme řešit změnu v projektu…“ 
 
Pozvat na schůzi do Stržanova paní Radilovou a pana Jouru. Odpověď: „…Mohli bychom vysvětlit principy spo-
lupráce (přání-návrh zástupců osad => konzultace a doporučení), ale to už asi znáte a je to docela jednoduché. Proto 
váhám, jestli by to spíš nebylo rozpačité a i pro Vás nepříjemné, protože nemáme moc co prezentovat.“ 
 
Kdy bude velkoobjemový kontejner a nemohl by tam nějaký stát delší dobu? 
Bohužel nemůžu Vašemu požadavku vyhovět. 
Občané mají biopopelnice, kompostéry a svoz podzimního úklidu bude probíhat jako obvykle v říjnu. 
Zároveň v říjnových novinách budou sděleny informace o termínech. 
Pokud mají občané více odpadu, lze využít sběrný dvůr a zde vše odložit zdarma, případně si nechat přistavit kontej-
ner na své náklady. 
Kontejner nelze nechat bez dozoru ani chvíli, bohužel občané do něj ukládají všechno a potom máme problém my 
s přetříděním. 

 
Schůze zástupců OV na MěÚ je naplánovaná až na 15.9.2021. Zápis ze schůze bude rozeslán.                    
Příští schůze ve Stržanově bude 5.10.2021 


