Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice
Datum konání: 1. 2. 2022
Přítomni: Ing. arch. Eva Sovadinová, Miroslav Praum, Mgr. Tomáš Svoboda, Ing. Karel
Šnaiberk, Jana Švandrlíková, Mgr. Martin Weber
Omluveni: Ing. Miloš Fetter
Program:
1) Úvod
2) Investice do rozpočtu pro rok 2022
3) Informace o probíhajících akcích
4) Závěr

1) Úvod
2) Investice do rozpočtu pro rok 2022:
a) Realizace chodníku podél východní strany hlavní silnice vedoucí od křižovatky u
Libuše k Obecnímu úřadu (částka 1 500 000,-Kč)
b) Oprava střechy na bytovce č.p. 496, 497 (částka 2 000 000,-Kč)
c) Projekt – Intenzifikace čištění odpadních vod. Stávající čistička má nevyhovující
kapacitu. Projekt bude řešit její navýšení. (částka 500 000,-Kč)
d) Projekt na zateplení ošetřovny
e) Projekt – Vovovod vedoucí od hlavní komunikace kolem objektu Služby obce Strašice
ke Zdravotnímu středisku na p.p.č. 134/2
f) Dokončení realizace hřiště u PDA (částka 1 000 000,-Kč)
Komise doporučuje položku ze seznamu vyškrtnout.
g) Informační cedule pro parkování v areálu koupaliště atd.
h) Dále bude rozpočet zahrnovat jako každoročně položku opravy – opravy komunikací,
výměna zdrojů v uličních lampách, oprava kanalizačních trubek v MŠ atd.
i) Projekt na zatrubnění příkopu mezi pozemky p. č. 2010/1 a 64 (částka 65 000,-Kč)
j) Realizace povrchu komunikace na p.p.č. 1922/1 vedoucí kolem objektu Služby obce
Strašice ke Zdravotnímu středisku
k) Realizace obrubníků a zpevněného povrchu komunikace na p.p.č. 1622/20 k
novostavbám ve Dvoře
l) Projekt na odvodnění bytovek za radnicí – dva vzorové projekt na dva typy bytovek
m) Projekt - Návrh na úpravu cest a zeleně v Sídlišti za radnicí
Komise doporučuje přidat do rozpočtu na rok 2022 následující investice:
- Projekt – Chodník vedoucí podél hlavní komunikace od sídliště Gumídkov na
Huť (kolem restaurace Na Poště a kolem Slévárny)
- Přidat nádoby na tříděný odpad ke kostelu
3) Informace o probíhajících akcích:
a) Územní plán – změna č.8
Proběhlo veřejné projednání ÚP.

b) Územní plán – změna č.9
Vzhledem k tomu, že nový ÚP není možné prozatím realizovat, obec navrhne na příštím
Zastupitelstvu zadání změny č. 9 ÚP.
Komise doporučuje zahrnout do Územního plánu – změna č.9 chodník vedoucí podél
hlavní komunikace od sídliště Gumídkov na Huť jako stavbu ve veřejném zájmu
(důvodem je část trasy vedoucí přes soukromý pozemek).
c) Intenzifikace čištění odpadních vod
Projekt bude zpracovávat společnost INGVAMA. Nabídková cena činí 714 400,-Kč. Termín
vyhotovení je za dva roky. Letos se proinvestuje 500 000,-Kč. Odbor životního prostředí
požaduje vyhotovit projekt do roku 2023 a realizaci do roku 2025. Realizace je předběžně
vyčíslena na 8 390 000,-Kč.
d) Projekt na zatrubnění příkopu mezi pozemky p. č. 2010/1 a 64 (částka 65 000,-Kč)
Projekt bude zpracovávat společnost INGVAMA. Projekt řeší i opravou mostu (nad
kontejnery pro tříděný odpad), který je dle pasportu mostů v havarijním stavu.
e) Projekt – komunikace na pozemku p. č. 1736/7, 1738/3, 1739, 2001/2, 2002 (U
Šnaiberků)
Projekt je hotový. Při stavebním řízení vznesl ČEZ požadavek přeložit elektrické kabely ze
sloupů do země. Přeložka bude vyprojektována na náklady společnosti ČEZ).
f) Projekt – komunikace na pozemku p. č. 1288/5, 1288/6 (U Spartaku)
Projekt je hotový. Při stavebním řízení vznesl ČEZ požadavek přeložit elektrické kabely ze
sloupů do země. Přeložka bude vyprojektována na náklady společnosti ČEZ).
g) Bylo požádáno o dotaci na další etapu realizace volnočasového areálu Dukla
h) Projekt na zónu zahrnující svah pod kostelem, Veský rybník a okolí
Začala realizace projektu.
4) Závěr
Jednání skončeno v 19:20h.
O příštím jednání komise budou členové informováni e-mailem.

Zapsala: Ing. arch. Eva Sovadinová
Ověřil: Mgr. Tomáš Svoboda
Ve Strašicích dne 1. 2. 2022

