Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice
Datum konání: 12. 11. 2019
Přítomni: Ing. arch. Eva Sovadinová, Ing. Miloš Fetter, Miroslav Praum, Mgr. Tomáš
Svoboda, Ing. Karel Šnaiberk, Jana Švandrlíková, Mgr. Martin Weber
Hosté: Mgr. Martin Straka, Mgr. Jan Sovadina, Michal Kebrle, Ing. Miloš Tušš
Program:
1) Úvod
2) Doporučení investic pro rok 2020
a) Areál koupaliště - veřejné tábořiště
b) Fasáda Mateřské školy
c) Přestavba objektu Obecní policie
d) Dokončení budování a oprav inženýrských sítí v sídlišti za radnicí
e) Ostatní
3) Modernizace telekomunikační infrastruktury obce Strašice
4) Rekapitulace roku 2019
5) Závěr
1) Úvod
2) Doporučení investic pro rok 2020
a) Areál koupaliště - veřejné tábořiště
Pan Sovadina (jeden z iniciátorů revitalizace areálu koupaliště) představil komisi konkrétní
záměry obnovy areálu koupaliště. Jednotlivé body byly již diskutovány zástupci Alternativy a
ODS. Jedná se o následující body:
- Přivedení vodovodu a kanalizace/jímka – sprcha, WC
- Vyvýšit terén u stávajícího ohniště
- Informační tabule s mapou obce
- Vyčištění příkopů
- Obnovení hřiště – antuka / písek
- Prostor pro stanování
- Ohniště
- Přístřešek
- Oprava laviček a stolů
Komise doporučuje pro rok 2020:
- Přivedení vodovodu, vývod kohoutku (s časovačem)
- Umístění mobilního WC (Toi)
- Vyčlenit místo pro tábořiště vzadu vedle koupaliště (na obecním pozemku) a
upravit na místě povrch (zvláčet, srovnat, zasít novou trávu)
- Umístění informačních prvků pro tábořiště v rámci celé obce a informační tabule
s mapou obce
- Vybudování přístřešku s lavicemi na hraně tábořiště
b) Fasáda Mateřské školy
Na opravu fasády mateřské školy je již zpracovaný projekt, který chce vrátit fasádě její
původní historizující vzhled. Fasáda se nebude kromě soklu zateplovat.

Komise doporučuje realizaci fasády. Komise doporučuje provést připravenost na jímku
pro dešťovou vodu.
c) Stavební úpravy a přístavba objektu Dům obce Strašice č.p. 40
Objekt potřebuje celkovou rekonstrukci, včetně zateplení. Projekt počítá s dostavbou na
západní straně, kde bude umístěna klubovna pro chovatele se zázemím, sklad a kůlna. Ve
stávající části se upraví zázemí pro Služby obce a Údržbu obce.
Komise doporučuje realizaci stavebních úprav a přístavby objektu Dům obce Strašice
č.p. 40. Komise doporučuje podat žádost o dotaci na realizaci.
d) Dokončení budování a oprav inženýrských sítí v sídlišti za radnicí
V rámci napojení bytovek č. p. 442, 443, 458, 459, 462,463, 464, 465 na plynovou teplovodní
soustavu (řešeno na komisi 8. 1. 2019) by se udělala revize napojení bytovek na odpadní a
dešťovou kanalizaci. Zároveň by se také vyřešil problém s odtokem vody ze silnice vedoucí
podél Společenského domu.
Komise doporučuje koordinovat investiční akce obce s realizací nové telekomunikační
infrastruktury (optické sítě CETIN – viz níže v textu, bod 3).
e) Ostatní
- Komise doporučuje realizaci opravy komunikace vedoucí k panu Šnajberkovi na
parcele č.p. 2002.
Komise doporučuje koordinovat investiční akce obce s realizací nové telekomunikační
infrastruktury (optické sítě CETIN – viz níže v textu, bod 3).
- Komise doporučuje řešit dětské hřiště v "trojúhelníku" nad novým mostem v Koutě na
p.p.č. 1847/85.
3) Modernizace telekomunikační infrastruktury obce Strašice
Pan Ing. Tušš představil nabídku připojení do otevřené optické sítě CETIN pro obec Strašice.
První fáze modernizace se bude týkat bytových domů. Dále by se pokračovalo s připojením
rodinných domů. Investici do výstavby optické infrastruktury bude CETIN realizovat na
vlastní náklady. Trasy budou vedeny ve výkopech v zemi, v případě potřeby je také možnost
vedení vzduchem. Výkopy budou plánované ve stávajících trasách metalického vedení. Trasy
budou konzultovány s obcí. V rámci výkopových prací bude možné do výkopu umístit spolu s
optickými kabely také jiné vedení, např. kamerový systém a veřejné osvětlení. Více informací
viz. příloha.
Komise doporučuje vstřícný přístup obce k plánované modernizaci telekomunikační
sítě. Komise doporučuje koordinovat investiční akce obce s realizací nové
telekomunikační infrastruktury.

4) Rekapitulace roku 2019
V letošním roce se podařilo realizovat většinu z doporučených investicí pro rok 2019.
Rekapitulace doporučení a jejich výsledek za rok 2019:
a) Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj: Podpora obnovy místních komunikací
– oprava místní komunikace v obci Strašice
- Obec nedostala dotaci.

b) Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj: Podpora obnovy sportovní
infrastruktury – obnova povrchu a oplocení víceúčelového hřiště v areálu školy
- Probíhá realizace.
c) Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj: Podpora obnovy staveb a zařízení
dopravní infrastruktury – vybudování parkoviště u školy a školky
- Probíhá realizace.
d) Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj: Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov – oprava střechy budovy mateřské školy
- Probíhá realizace.
e) Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj: Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku – revitalizace areálu Dukly
- Obec nedostala dotaci.
f) Areál koupaliště - přívod vody, údržba a rekonstrukce
- Probíhá údržba a postupná rekonstrukce/revitalizace areálu koupaliště
g) Venkovní rolety pro tělocvičnu
- Neřešilo se.
h) Rekonstrukce budovy depozitáře muzea
- Probíhá postupná rekonstrukce.
i) Zateplení bytovky č. p. 558, 559
- Realizováno.
j) Odvodnění bytovky č. p. 490, 491
- Realizováno.
k) Napojení bytovek č. p. 442, 443, 458, 459, 462,463, 464, 465 na plynovou teplovodní
soustavu
- Neřešilo se.
l) Dokončení dětského hřiště u Společenského domu
- Neřešilo se, nebylo doporučeno jako priorita pro rok 2019.
m) Pokračování rekonstrukce náměstí a chodníků kolem Základní školy, včetně opravy
schodů vedoucích k Základní škole
- Schody byly opraveny.
- Komplexně se rekonstrukce náměstí a chodníků neřešila.
n) Oprava zdi u kostela
- Neřešilo se, nebylo doporučeno jako priorita pro rok 2019.
o) Oprava odvodnění cesty vedoucí kolem Společenského domu a zamezení toku vody do
bytovky č. p. 448
- Neřešilo se.

5) Závěr
Jednání skončilo v 20,00h.
Příští jednání komise proběhne v lednu, členové komise budou informováni emailem.
Zapsala: Ing. arch. Eva Sovadinová
Ověřil: Mgr. Martin Weber
Ve Strašicích dne 22. 11. 2019

