Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice
Datum konání: 12. 3. 2019
Přítomni: Ing. arch. Eva Sovadinová, Ing. Miloš Fetter, Mgr. Tomáš Svoboda, Ing. Karel
Šnaiberk, Miroslav Praum, Mgr. Martin Weber, Jana Švandrlíková
Omluveni: Šárka Krátká
Hosté: Mgr. Martin Straka
Program:
1) Úvod
2) Témata k řešení
a) Územní plánování
b) Zadržování vody v krajině
I. Návrh revitalizace malé vodní nádrže v zahrádkách za Domovem pod Brdy (návrh od
pana Pavla Buršíka)

II. Další možnosti zadržování vody
c) Zeleň v obci
I. Okolí Dvorského rybníka
II. Parkové úpravy na ploše kolem Vánočního stromečku
III. Parkové úpravy kolem radnice

3) Ostatní
4) Závěr

1. Úvod
2. Témata k řešení
a) Územní plánování
Diskuze o chystaném územním plánu obce. Na příštím jednání bude komise řešit dokument
Zadání územního plánu. Dle komise jsou důležitými body k řešení plochy v zastavitelné části
obce - nové potenciální obytné zóny. Jmenovitě Obytná zóna U sv. Antonína a Obytná zóna ve
Dvoře a výhledově pole mezi částmi obce Kout a Dvůr.
Komise doporučuje vypracovat koncepční řešení výše uvedených lokalit, které bude
závazné pro případné stavební záměry (např. regulační plán). Z důvodu, abychom předešli
neplánované výstavbě.

b) Zadržování vody v krajině
I. Návrh revitalizace malé vodní nádrže v zahrádkách za Domovem pod Brdy
(návrh od pana Pavla Buršíka) - dokument je připojen jako příloha.

Komise doporučuje zjistit možnosti dotací na revitalizaci malé vodní
nádrže v zahrádkách. V případě, že by byla poskytnuta dotace komise
doporučuje vypracovat projekt.
II.

Další možnosti zadržování vody
Dle pana Straky se Rada obce zabývala touto problematikou. Mělo by dojít k
vyčištění obecních studen.

Komise diskutovala možnosti zadržování dešťové vody ze střech na obecních
budovách. Tady se nabízí použít tento systém v rámci realizace střechy
Mateřské školy. Voda z nádrže by se mohla používat na údržbu obecní zeleně.
Komise doporučuje zjistit možnosti dotací na nádrže na dešťovou vodu.
Komise doporučuje zabudovat nádrž na dešťovou vodu k objektu
Mateřské školy v rámci realizace střechy.
c) Zeleň v obci
Komise vyhodnotila jako priority k řešení následující místa:
I.
Okolí Dvorského rybníka
Komise doporučuje realizaci dětského hřiště ve Dvoře, vedle Dvorského rybníka.
Umístění:

II.

III.

Parkové úpravy na ploše kolem Vánočního stromečku
Realizace parkových úprav na tomto místě nepovažuje komise za prioritu, kromě jedné
věci. "Vánoční stromeček" nebude v dohledné době možné ozdobit kvůli výšce.
Komise doporučuje zasadit nový strom na ploše poblíž stávajícího stromu (místo
vybrat vhodně, aby se nemusel v budoucnu předělávat návrh parkových úprav.
Například na opačnou stranu než budou lavičky a betlém). Komise doporučuje
zasadit již vzrostlý strom a řádně ho oplotit kvůli případnému vandalismu.
Parkové úpravy kolem radnice

Komise studovala projekt Návrh řešení okolí radnice a základní školy ve
Strašicích. Zaměřila se jen na okolí radnice.
Komise doporučuje realizaci parkových úprav kolem radnice.
Komise má připomínku k projektu: Cesta vedoucí od prostranství před radnicí
směrem do parku není bezbariérová.
Komise doporučuje změnit schody na rampu.
3. Ostatní
Návrh M. Prauma a M. Webera použít moderní prvky v okolí radnice v souvislosti s realizací
parkových úprav kolem radnice.
V rámci zamýšlených úprav v okolí radnice komise navrhuje na viditelném místě
nainstalovat multifunkční informační tabuli pro návštěvníky obce, která by kromě
základních informací o obci poskytovala také např. možnost nabíjení USB zařízení díky
zabudovanému solárnímu panelu, případně i šíření Wi-Fi signálu. Dále komise navrhuje
umístit do okolí radnice nabíječku na elektrokola (ev. automobily) a prověřit použití
dalších moderních prvků.

Na infotabuli by měla obec uvést např.: stručnou historii obce, orientační plán obce s
vyznačením pamětihodností, kulturních institucí, obchodů, restaurací apod., případně také
mapu širšího okolí s vyznačením turistických tras a cyklotras. Pro inspiraci viz
např. https://www.chytry-region.cz/Solarni-tabule-WIFI-USB-c41_0_1.htm
4. Závěr
Jednání skončeno v 20h. Termín příští komise byl stanoven 9.dubna 2019.
Zapsala: Ing. arch. Eva Sovadinová
Ověřil: Miroslav Praum

Ve Strašicích dne 19. 3. 2019

