
Osadní výbor Struhařov  -  jednání osadního výboru  č.3/2015  

26.05.2015 

Přítomni: Jan Štrach, Ivan Martinča, Jan Jedlička, Petra Švecová, Hana Vosátková, omluveni Jaroslav Hylmar, Václav 
Urbanec, hosté místostarosta P. Valášek a radní T.Mojžíšek. 

Schůzi řídil : Jan Štrach 

Osadní výbor jednal rovněž 19.5.15. Vzhledem k tomu, že byly projednávány shodné body jako 26.5.15, nebyl 
z tohoto jednání pořízen zápis. 

1. Ringhofferova. 

    Místostarosta informoval jednání o možnosti instalace 2 kamer, snímajících rychlost vozidel s registrací přestupku 
v režii MÚ Říčany včetně vybírání pokut. Záležitost je v jednání, realizace se jeví jako schůdná. Dále seznámil členy OV 
s odborným názorem pro řešení chodníku s ohledem na ochranu lipové aleje. Jako jeden ze způsobů se jeví piloty 
mezi lípami a na nich instalovaný podpůrný rošt chodníku (část chodníku do  vozovky, část na roštu). T.Mojžíšek 
dokončí rozpracované zaměření příčného profilu u každé lípy a předá osadnímu výboru. Tento podklad bude předán 
projektantovi ke zpracování studie. J.Jedlička a J.Štrach projednají se starostou. 

2. Dětské hřiště/sportoviště. 

    Vzhledem k tomu, že obec není plátcem DPH bylo třeba upravit rozsah navrhovaných hracích prvků tak, aby 
plánované finance ( 175 tis. Obec + 95 tis. sponzorské dary) odpovídaly předpokládané ceně ca 270 tis. včetně DPH. 
Osadní výbor vysvětlil radním své záměry včetně dokončení sportoviště na spodní části pozemku v roce 2016. OV 
následně schválil toto osazení hracími prvky : lanovka 35 m, trojhoupačka, herní lezecká souprava ( věž, lezecká 
stěna, ručkovací výstup, žebřík, požární tyč ), svahová skluzavka, pískoviště 1,5x1,5 m a zakrývací plachta. J.Štrach 
upraví podklad pro výzvu k předání nabídek a odevzdá na OÚ 27.5. s tím, že předpokládáme ukončení výběru 
dodavatele dnem 15.6.15. Předběžné rozmístění prvků na ploše v sobotu, 30.5. – Štrach/Jedlička včetně návrhu na 
umístění laviček a ohniště. O brigádě na výkopy pro kotvení prvků bude rozhodnuto operativně po ukončení 
výběrového řízení a kontaktu s technikem dodavatele. Totéž platí pro volbu materiálu dopadových ploch. Nákup 
dalších 2 – 3 laviček stejného typu jako již máme z prostředků OV dohodne na obci J.Štrach. Po návratu 
p.Podzemského z dovolené se s ním dohodne J.Jedlička o umístění rozvaděče k ovládání čerpadla studny tak, aby 
byla zajištěna možnost v létě zalévat.  

3. Pozemek 379/2 (Plachý). 

    OV požádál místostarostu, aby byla připravena výpověd nájemní smlouvy (podle smlouvy výpovědní lhůta 2 
měsíce). Pro pozemek nebylo nalezeno využití vzhledem k budování hřiště na pozemku obecním. 

4. Různé. 

    Zda se uskuteční plánované setkání občanů s opékáním divočáka 20.6.není zatím jasné. Definitivní rozhodnutí 8.6. 
a podle toho další aktivity – pozvánky, brigáda ?, pivo, atd. Původní plán byl dopoledne brigáda na výkopy pro 
kotvení na hřišti a večer divočák. Pokud se neuskuteční, přesun na září. 

                                                                                               

                     

  Zapsal : Ing. Štrach 

 

                                                                          

 

                                                                    

 



                                                                                  


