Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice
Datum konání: 10. 1. 2017
Přítomni: Ing. arch. Eva Sovadinová, Bc. Michal Bagar, Šárka Krátká, Tomáš Kunc,
Mgr. Jan Sovadina, Mgr. Tomáš Svoboda, Ing. Karel Šnaiberk
Program:
1. Úvod
2. Témata k řešení
a) Úprava návrhu revitalizace parčíku u KD ve Strašicích
b) Dosluhující obecní kotelna v bytovém domě č. p. 525
c) Inženýrské sítě v sídlišti za radnicí
d) Ostatní
3. Závěr
1) Úvod
Zahájení komise v 17,30h.
2. Témata k řešení:
2a) Úprava návrhu revitalizace parku u KD ve Strašicích
Návrh byl upraven na základě komentářů ze strany obce.
Obec zažádala o dotaci na herní prvky, které byly v návrhu specifikovány. V případě
poskytnutí dotace budou realizovány jen herní prvky jako první fáze. Parkové úpravy budou
realizovány ve druhé fázi po poskytnutí jiné dotace nebo z obecního rozpočtu.
Komise doporučuje realizaci první fáze parku - herní prvky, na základě poskytnuté dotace.
2b) Dosluhující obecní kotelna v bytovém domě č. p. 525
V bytovém domě č. p. 525 je dosluhující kotelna. Kotelna vytápí celé sídliště za radnicí a část
sídliště „Gumídkov“. Jedna varianta řešení je koupě nového kotle.
Druhá varianta je propojení stávající kotelny v kasárnách se stávajícím potrubím, které vede z
kotelny v bytovém domě č. p. 525. Tato varianta je ekonomicky výhodnější než nákup nového
kotle. Bude nutná výměna potrubí, které dimenzí neodpovídá změně směru přívodu tepla.
Při realizaci druhé varianty dojde k rozkopání některých komunikací a částí zeleně.
Komise doporučuje napojit stávající potrubní teplovodní síť na stávající kotelnu
v kasárnách a zrušit kotelnu v bytovém domě č. p. 525.
Komise doporučuje při úpravách komunikací a parkových úprav postupovat podle již
hotového projektu z r. 2008, který řeší celé sídliště.
2c) Inženýrské sítě v sídlišti za radnicí
Některé z bytových domů v sídlišti za radnicí nejsou napojeny na novou kanalizaci. Je nutné
udělat zkoušky a připojit zbylé domy.
Komise doporučuje udělat zkoušky vedení kanalizací.
Komise doporučuje napojit bytové domy, které jsou napojeny na starou kanalizační
soustavu na novou kanalizační soustavu.

2d) Ostatní
Byly diskutovány projekty a akce, které obec hodlá realizovat v roce 2017. Vše závisí na
rozpočtu, který ještě není připravený.
3. Závěr
Jednání skončeno ve 18,25.
Příští jednání komise bylo dohodnuto na 14.3. 2017 v 18:00h.
Zapsala: Ing. arch. Eva Sovadinová
Ověřil: Tomáš Kunc
Ve Strašicích dne 18. 1. 2017

