Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice
Datum konání: 7. 6. 2022
Přítomni: Ing. arch. Eva Sovadinová, Ing. Miloš Fetter, Miroslav Praum, Mgr. Tomáš
Svoboda, Ing. Karel Šnaiberk, Jana Švandrlíková, Mgr. Martin Weber
Program:
1) Úvod
2) Projekt – Intenzifikace čištění odpadních vod
3) Stavební zóna U Vodárny
4) Informace o probíhajících akcích
5) Závěr
1) Úvod
2) Projekt – Intenzifikace čištění odpadních vod
Projekt řeší navýšení kapacity a modernizaci stávajícího stavu.
Komise nemá připomínky.
3) Projekt -Stavební zóna U Vodárny
Komise nemá připomínky.
4) Informace o probíhajících akcích
a) Probíhá výběrové řízení na realizaci chodníku vedoucího východně podél hlavní
komunikace od křižovatky U Libuše směrem k Obecnímu ůřadu.
b) Přeložka části hlavní trati vodovodu
Část páteřní trasy vodovodu vedoucí od restaurace Na Poště směrem k sídlišti Gumídkov
vede přes soukromé pozemky a je ve špatném stavu. Nová trasa by měla vést po okraji
hlavní silnice. V témž místě, kde se v budoucnu plánuje vybudovat chodník.
Komise doporučuje zvážit realizaci části chodníku souběžně s budováním vodovodu,
který je naplánovaný od sídliště Gumídkov dolů podél hlavní silnice k restauraci Na
Poště.
c) Byla zadána projektová dokumentace na vodovod „Na struskách“.
Vybudováním vodovodu se propojí stávající trasy od parcely p. č.1952/1 k parcele p. č.
1898.
d) Probíhá kolaudační řízení ke komunikacím k nové stavební zóně ve Dvoře.
e) Schválení projektu Stavební zóna ve Dvoře.
f) Realizaci střechy bytovky u hřiště č.p. 496, 497 bude provádět firma Ryta s.r.o.
Rokycany.
g) Byl vyčištěn příkop v Koutě nad stavební zónou na parcele p. č. 1847/278.
Komise doporučuje vyčistit stejným způsobem příkop na parcele p. č. 1847/171.

h) Probíhá zpracování projektu - Návrh na úpravu cest a zeleně v Sídlišti za radnicí.
i) Zatepluje se sokl u tělocvičny ZŠ.
j) Rekonstrukce prodejny v sídlišti za radnicí.
V prodejně bude firma COOP.
5) Závěr
Jednání skončeno v 19:00h.
Příští jednání komise se uskuteční 13. září v 18:00h.

Zapsala: Ing. arch. Eva Sovadinová
Ověřil: Ing. Karel Šnaiberk
Ve Strašicích dne 16. 6. 2022

