Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice
Datum konání: 11. 5. 2021
Přítomni: Ing. arch. Eva Sovadinová, Ing. Miloš Fetter, Miroslav Praum, Mgr. Tomáš
Svoboda, Ing. Karel Šnaiberk, Jana Švandrlíková, Mgr. Martin Weber
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Úvod
Obnova polních cest ve Strašicích – návrh
Informace o probíhajících akcích
Ostatní
Závěr

1) Úvod
2) Obnova polních cest ve Strašicích – návrh
Mgr. Kantor zhotovil návrh Obnova polních cest ve Strašicích – viz. příloha.
K představení tématu cituji úvod z dokumentu Obnova polních cest ve Strašicích:
„Českou zemědělskou krajinu v současnosti postihují různé problémy – vodní a
větrná eroze, sucho, nezadržování vody v krajině, nižší biodiverzita a nižší
ekologická stabilita krajiny či nedostatek rozptýlené zeleně a snížená
prostupnost krajiny. Při současné změně klimatu, kdy se navíc některé výše
uvedené problémy zintenzivňují, tak dnes velmi silně vyvstává apel na to, že je
potřeba českou krajinu na tyto podmínky adaptovat. Jako jedno z možných
řešení, jak tyto problémy naší krajiny mírnit, se jeví zakládání a obnovování
polních cest a stromořadí.“
Mgr. Kantor vytipoval v katastru obce několik cest, které mají historický základ a jsou
na pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce. Obnovy polních cest a stromořadí již v řadě obcí
probíhají. Obce tyto projekty financují zejména pomocí dotací, jako inspiraci lze zmínit obec
Kornatice.
Komise se vyjádřila ke každé ze šesti navrhovaných cest:
1. Lokalita Na vrších
Komise doporučuje realizaci dle dokumentu
2. Cesta od zdravotního střediska k lokalitě Pila
Komise doporučuje realizaci s připomínkou:
Komise doporučuje pokusit se o propojení až na hlavní silnici. Tak by mohla být cesta
využívána například dětmi, jako bezpečná varianta cesty do školy.
3. Na starém vrchu
Komise doporučuje realizaci s připomínkou:
Komise doporučuje zvážit propojení s cestou vedoucí na skládku, která zde v historii
existovala. Počátek cesty po pozemku p.č. 482/50 by byl shodný s navrhovanou
cestou. Dále by cesta pokračovala po vrstevnici po obecním pozemku p. č. 484/1,

překročila by vodní příkop p.č. 482/23 v majetku obce a napojila by se v lese na
pěšinu vedoucí ke skládce na p.č. 484/1 v majetku obce.
4. Panelka od Tankovky směrem k muničákům
Komise doporučuje ponechat stávající stav.
5. Pěšina od hráze Veského rybníka ke kostelu
První část (od hráze Veského rybníka ke kostelu) - komise doporučuje realizaci dle
dokumentu.
Druhá část (od hráze Veského rybníka k hlavní silnici u náměstí) - komise doporučuje
realizaci s připomínkou:
Komise doporučuje zvážit variantu napojení na cestu vedoucí podél východní strany sídliště U
pošty. V minulosti se toto napojení k Veskému rybníku využívalo. Cesta by začínala na
obecních pozemcích p.č. 17/2 a 17/1 a pokračovala by po soukromém pozemku p.č. 31/1.
Napojila by se na obecní pozemek p.č. 2005/1. V tomto případě komise doporučuje směnu
pozemku p.č. 2005/2 s částí pozemku p.č. 31/1.
6. Lokalita Dvůr – V chaloupkách
Komise doporučuje realizaci dle dokumentu
3) Informace o probíhajících akcích
 Realizace volnočasového areálu Dukla 1. část bude dokončena na konci května. Zbývá
položení vrstvy asfaltu pro inlinový okruh. Další práce budou pokračovat příští rok.
Komise doporučuje do areálu Dukla umístit mobilní WC a lavičky.
 Probíhá příprava pro rekonstrukci cesty od Libuše do Kouta.
 Probíhá rekonstrukce střechy nad tělocvičnou.
 Probíhá veřejná soutěž o realizaci venkovních přípojek teplovodu v bytovkách v
sídlišti za radnicí.
4) Ostatní
a) Podoba okolí kontejnerů pro tříděný odpad
Komise doporučuje nechat zhotovit pod kontejnery zámkovou dlažbu a okolo živý plot.
Komise doporučuje navýšit kapacitu košů na separovaný odpad u kostela a k tomu také
tyto nádoby častěji vyvážet.
5) Závěr
Jednání skončilo v 19:30.
Termín příští schůzky komise bude upřesněn.
Zapsala: Ing. arch. Eva Sovadinová
Ověřil: Miroslav Praum
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Ve Strašicích dne 23. 5. 2021

