
Osadní výbor Struhařov  -  jednání osadního výboru  č.2/2021  

16.8.2021 

Přítomni: J. Štrach,   I.Martinča,   H.Vosátková,  M.Vosátka,  J.Jedlička, oml J.Neškudla.  

Schůze se uskutečnila  v klubovně  dětského hřiště ve Struhařově. 

1. Aktuální Informace z OÚ: 

- bývalá pila – kromě požadavku investora na demolici obou stávajících stavebních 
objektů, který je v jednání, od investora žádné nové informace  

- nová výstavba za Smrkovou – jedná se o developera, rodinné domy se dvěma 
bytovými jednotkami, sedlové střechy, přízemí s obytným podkrovím, garáže. Ulice 
s výstupem na Ringhofferovu, poškozená lípa bude nahrazena výsadbou nové. 

- oprava hráze a silnice (Křísovský rybník)- situace se komplikuje stanoviskem dopravní 
policie a žádostí , aby Rybářství Líšno zajistilo odborný posudek před zahájením prací 
ošetřit nebo přemístit chráněný druh skokana zeleného. Termín opravy není jasný, 
stejně jako názor na kácení poškozených lip na hrázi. 

- bývalé koupaliště – pozemek má nového majitele, v územním plánu je zařazen jako 
sportovní plocha, jiné využití nepřipadá v úvahu, rozhodně je vyloučena stavba 
rodinných domů  

2. Pila - stanovisko OV k dalšímu případnému jednání s investorem : 

OV předá obecnímu úřadu na podatelnu dopis s doporučením požádat investora o 
zpracování studie dopravní obslužnosti a požadavkem, aby osadní výbor měl možnost 
se vyjádřit k návrhu regulativu území , jak bylo stanoveno usnesením ZOK.  

3. OV uspořádá 28.8.2021 od 17 hod. společenské setkání občanů k ukončení prázdnin, 
spojení s informování veřejnosti o aktuální situaci ve Struhařově a činnosti osadního 
výboru. Zajištění : pozvánky Martinča,občerstvení Martinča/ Jedlička, ostatní Štrach. 

4. Veřejná schůze plánována na přelom září a října, termín bude stanoven na příštím 
jednání OV. 

5. Vyjádření OV k projektu rekonstrukce ulice Spojovací : 

    - nepřemísťovat komplex kontejnerů na tříděný odpad, zachovat stávající stav 

    - použít pro přechody z vozovky na dlažby nebo zeleň výhradně oblé obrubníky 

   - vzhledem k napojení Spojovací na již rekonstruovanou Na vyhlídce zachovat princip 
jednotné koncepce obou ulic, tvořící spojnici Struhařova s Novou Hospodou. Nedělat 
výhybny a provést Spojovací  jako rovnou komunikaci a problém rychlosti vozidel řešit 
instalací zpomalovacích retardérů.. 

Zapsal : Štrach                                                                       

 

                                                        



 

                                                                                  


