Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice
Datum konání: 23. 5. 2017
Přítomni: Ing. arch. Eva Sovadinová, Tomáš Kunc, Šárka Krátká, Mgr. Tomáš Svoboda
Omluveni: Bc. Michal Bagar, Mgr. Jan Sovadina, Ing. Karel Šnaiberk
Program:
1. Úvod
2. Témata k řešení
a) Nabídka společnosti ČEZ LDS s.r.o. na vybudování a následný provoz lokální
distribuční soustavy v areálu bývalých vojenských kasáren Strašice
b) Změna v projektu - Rekreační a relaxační plocha na místě bývalého vojenského
hřiště
c) Ostatní
3. Závěr
1) Úvod
Zahájení komise.
2) Témata k řešení
2a) Nabídka společnosti ČEZ LDS s.r.o. na vybudování a následný provoz lokální distribuční
soustavy v areálu bývalých vojenských kasáren Strašice
Předmětem nabídky je návrh spolupráce v oblasti provozu a řízení energetických
infrastruktur v areálu bývalých vojenských kasáren Strašice. Konkrétně se jedná o
vybudování a následné provozování elektro-energetické infrastruktury.
Návrh spolupráce byl předložen ve dvou variantách:
1) odkup
Odkup elektrických rozvodů a zařízení elektřiny v areálu bývalých kasáren,
která jsou nutná k provozování LDS. Odkup těchto částí bude předem vydefinován.
Případná odkupní cena bude stanovena na základě ekonomické a technické analýzy
stávajících elektrických rozvodů a zařízení.
2) pronájem
Pronájem distribuční soustavy v Areálu bývalých kasáren Strašice, který
navrhují na období 15 let, s možnou opcí na dalších 15 let. Detailní rozpis potřebných
realizačních změn bude předložen v projektové dokumentaci, kterou si obě strany
schválí spolu s rozpočtovými náklady před vlastní rekonstrukcí.
Předpokládané přínosy pro obec Strašic
- Získání příjmu z prodeje/pronájmu elektro-energetického zařízení.
- Rekonstrukce elektro-energetické infrastruktury v Areálu bývalých kasáren Strašice.
- Získání komplexního a fundovaného partnera pro řízení a provoz energetického
hospodářství.
- Všichni odběratelé se budou podílet na nákladech provozu energetického
hospodářství v souladu s energetickou legislativou.

Komise doporučuje odkup elektrických rozvodů a zařízení elektřiny v areálu bývalých
kasáren Strašice.
2b) Změna v projektu - Rekreační a relaxační plocha na místě bývalého vojenského hřiště
Nad částí areálu Rekreační a relaxační plochy na místě bývalého vojenského hřiště
vede elektrické vedení vysokého napětí. Dotčený orgán vznesl námitku a požadavek na
odstranění pevných konstrukcí ležících pod ochranným pásmem vedení. V projektu jsou
v tomto pásmu navrženy U-rampy. Umístění jakýkoli napevno ukotvených prvků není možné.
Odstranit U-rampy z projektu není problém. Tato aktivita má být realizována v parku u KD,
takže obec o tuto aktivitu nepřijde.
Komise doporučuje upravit projekt Rekreační a relaxační plochy na místě bývalého
vojenského hřiště dle požadavku, tedy odstranit U-rampy.
2c)
Ostatní
Diskuze na téma budoucího užívání areálu bývalých kasáren atd.
3. Závěr
Příští jednání komise bylo dohodnuto na 12. září 2017 od 18:00h.
Zapsala: Ing. arch. Eva Sovadinová
Ověřil: Mgr. Tomáš Svoboda
Ve Strašicích dne 30. 5. 2017

