
Zápis z 37. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 2.11.2021 

 
Přítomní členové: Jelínek, Matulková             Nepřítomni: Strašilová             Zapisovatel: Jelínek  
 
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. Zatím neproběhlo, je v řešení. 

 
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.  
 
Na dětské hřiště je třeba pořídit nějaký zastřešený „altánek“. Město proti investici nic nenamítá, ale       
musíme se domluvit na konečné podobě. Umístěný by měl být nahoře na svahu, ideálně vedle pískoviště.  
Dne 11.10.2021 proběhla schůzka na hřišti s panem Jourou a s paní krajinářkou paní Radilovou. Jelikož se 
z občanů nikdo nezúčastnil, OV Stržanov pracuje s návrhy na obnovu hřiště od krajinářky paní Radilové 
v dlouhodobějším horizontu. První etapa již byla zahájena, a to objednáním prvků: věž se skluzavkou a 
houpačky. Veškerá obnova hřiště bude hrazena z peněz města Žďár nad Sázavou. 
 
Reakce na stížnost občana ohledně sečení Stržanova v říjnu. 
Byl zjištěn stav u dodavatele sečení s tímto vyjádřením: 
Probíhalo sečení travnatých ploch, kdy byly sesbírány i některé kupky listí, které zde někdo shrabal. 
Listí není třeba hrabat na kupy. Sběr listí na velkých plochách bude probíhat ještě začátkem listopadu za 
pomoci sběrné techniky – sekaček na trávu, protože je to nejefektivnější. Dodavatel nemá v popisu práce 
primárně sběr a odvoz listí, ale sečení trávy. Vlivem větru samozřejmě dochází k rozfoukání navršených 
kupek po okolí. Může to pak vypadat, že je uklizena pouze část prostoru.  
 
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. 
 
Biopopelnice se budou vyvážet v pravidelných intervalech až do 30. listopadu. 
 
Návrat ke 14 dennímu svozu komunálního odpadu u rodinných domů ve městě a jeho místních částech 
začne od 18. října (u nás tedy 19.10.), další 2. listopadu, 16. listopadu, 30. listopadu, atd.  
 
Mikuláš – pokud si přejete, aby i vaše ratolesti navštívil Mikuláš, nahlaste se prosím na tel. čísle 
777 613 877 nejpozději do středy 24.11.2021. Zároveň nám oznámil, že už by chtěl jít do mikulášského dů-
chodu a je třeba, aby na jeho místo nastoupil příští rok někdo mladší. 
 
V následujících dnech proběhne instalace nového vánočního osvětlení na sloupy veřejného osvětlení 
v počtu 6 kusů. 
 
Schůze zástupců OV na MěÚ je naplánovaná na 13.12.2021. Zápis ze schůze bude rozeslán. 

Příští schůze ve Stržanově bude 7.12.2021 


