Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice
Datum konání: 30. 8. 2016
Přítomni: Ing. arch. Eva Sovadinová, Mgr. Tomáš Svoboda, Mgr. Jan Sovadina, Tomáš Kunc,
Ing. Karel Šnaiberk, Bc. Michal Bagar
Omluveni: Šárka Krátká
Hosté: Mgr. Vladimír Ledvina, Zdeněk Hubáček
Program:
1. Úvod
2. Témata k řešení
a) Prezentace návrhu revitalizace parčíku u KD ve Strašicích
b) Rozvoj koupaliště ve Strašice (s hostem)
c) Studie úpravy náměstí
d) Ostatní
3. Závěr
1) Úvod
Zahájení komise.
2. Témata k řešení
2a) Prezentace návrhu revitalizace parčíku u KD ve Strašicích
host: Mgr. Vladimír Ledvina
Host představil podrobné řešení území kolem KD.
Základem pro návrh byl dendrologický průzkum, který rozhodl o vhodnosti/nevhodnosti
stávající vegetace. Dalším omezujícím limitem bylo vedení inženýrských sítí. Území rozdělil na
jednotlivé zóny podle funkce - kulturní, herní a odpočinková, sportovní a relaxační.
Kulturní zóna je navržena nad KD před vstupem do společenského sálu. Na fasádě by vznikla
promítací plocha pro případné letní kino a pod ním podium pro divadelní akce apod. Naproti
podiu lavice na sezení.
Herní a odpočinková zóna by byla zaměřena pro děti s maminkami. Na místo stávající
nevyužívané kašny jsou navrženy hrací prvky. Konkrétně pan Ledvina vybral hrad Kamelot. O
vhodnosti a typu hradu není komise přesvědčena.
Sportovní zóna je navržena s asfaltovým povrchem. Návrh uvažuje s basketbalovým hřištěm
a skateparkem. Dalším využitím plochy je parkování při akcích v KD. Sportovní zóna je
oddělena od ostatních částí živým plotem.
Relaxační zóna je zaměřena na pasivní i aktivní odpočinek. V těchto místech jsou navrženy
sportovní sestavy na cvičení.
Podél celé východní strany se uvažuje s umístěním šikmých parkovacích míst. V parčíku
budou umístěny lavičky.
Z diskuze vyplynulo přidání dalších cest vedoucích přes parčík. Dále by bylo vhodné začlenit
do návrhu místa s popelnicemi.
Komise s návrhem revitalizace parčíku u KD souhlasí a doporučuje zahrnout diskutované
připomínky.

2b) Rozvoj koupaliště ve Strašicích
host: Zdeněk Hubáček
Úkolem tohoto bodu je stanovit priority dalších investic v areálu koupaliště. Pan Hubáček
vyjádřil zájem provozovat v areálu kiosek s občerstvením, který by přilákal více lidí. S
provozováním kiosku by bylo spojeno i provozování koupaliště. Host se již v současné době o
provoz stará společně s dalšími dobrovolníky. Kiosek se navrhuje umístit poblíž sloupku s
elektřinou, vedle místa s lavicemi. Tímto by bylo možné využít občerstvení i při konání jiných
akcí.
Komise doporučuje nákup kiosku pro zřízení občerstvení na koupališti. Může mít podobu
maringotky nebo stavební buňky.
Další investice by měla vyřešit dopouštění koupaliště, které je v této chvíli nedostačující.
Stávající situaci je možné konzultovat s panem Hubáčkem.
Komise doporučuje navrhnout technické řešení pro dopouštění koupaliště.
Návštěvníci koupaliště se v odpoledních hodinách potýkají s nedostatkem slunce v okolí vody.
Ideálním místem je severovýchodní břeh nádrže, kde slunce svítí až do večera. Prostor mezi
nádrží a plotem je úzký pro ležení a průchod více lidí. Také za plotem roste bujná vegetace,
která přerůstá až za plot.
Komise doporučuje rozšíření travnaté plochy a vykácené křovin na severovýchodním břehu
nádrže. Komise doporučuje provést kácení ještě letos na podzim.
Komise doporučuje vyčlenit finance na drobné opravy nádrže a na údržbu zeleně.
Komise doporučuje vybudovat novou lávku ke koupališti. Lávka by měla být dostatečně
široká pro možný průjezd techniky údržby.

2c) Studie rekonstrukce náměstí a hlavní silnice vedoucí od křižovatky U Libuše k
Obecnímu úřadu.
Komise dostala za úkol zhodnotit realizovatelnost Studie rekonstrukce náměstí a hlavní
silnice vedoucí od křižovatky U Libuše k Obecnímu úřadu.
Komise považuje projekt za zastaralý, pozice autobusových zastávek je nevyhovující.
Komise doporučuje znovu začít komplexně řešit území hlavní silnice, náměstí a okolí, kde
by byly autobusové zastávky v zálivech. Komise doporučuje zachovat počet zastávek (jedna
u Obecního úřadu a druhá U Libuše).

2f) Ostatní
Nebylo diskutováno jiné téma.

3. Závěr
Shrnutí doporučení komise:
Parčík u KD:
Komise s návrhem revitalizace parčíku u KD souhlasí a doporučuje zahrnout diskutované
připomínky.

Koupaliště:
Komise doporučuje nákup kiosku pro zřízení občerstvení na koupališti. Může mít podobu
maringotky nebo stavební buňky.
Komise doporučuje navrhnout technické řešení pro dopouštění koupaliště.
Komise doporučuje rozšíření travnaté plochy a vykácené křovin na severovýchodním břehu
nádrže. Komise doporučuje provést kácení ještě letos na podzim.
Komise doporučuje vyčlenit finance na drobné opravy nádrže a na údržbu zeleně.
Komise doporučuje vybudovat novou lávku ke koupališti. Lávka by měla být dostatečně
široká pro možný průjezd techniky údržby.
Studie rekonstrukce náměstí a hlavní silnice
Komise doporučuje znovu začít komplexně řešit území hlavní silnice, náměstí a okolí, kde by
byly autobusové zastávky v zálivech. Komise doporučuje zachovat počet zastávek (jedna u
Obecního úřadu a druhá U Libuše).

Jednání skončeno ve 20:00.
Příští jednání komise bylo dohodnuto na 25.10. 2016, 18:00h.

Zapsala: Ing. arch. Eva Sovadinová
Ověřil: Ing. Karel Šnaiberk
Ve Strašicích dne 9. 9. 2016

