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3080
Jako sponzorský dar firmy ČNES 
provedeny hrubé terénní úpravy 
cest u Háje

39000

16800
Braškov - cyklostezky a 
stezky pro pěší vč. 
zeleně

Zpracována 
dokumentace pro úz. 
řízení

200

70 8510

100 16800

Víceúčelová hala se zázemím (šatny, 
příslušenství), kabiny s 
příslušenstvím (fotbal), klubovna, 
občerstvení, byt správce v podkroví, 
hrací plocha, oplocení a dětský 
koutek.

Braškov - rekonstrukce 
místních komunikací

zpracována dokumentace 
k žádosti o 
staveb.povolení

40000 200

Projekt pro 
územní řízení

viz 
položka 
číslo 5

Dětské hřiště + sportoviště U 
Háje, vč. živič.úpravy pro 
scateboard a in-line dráha + 
osvětlení, stánek občerst.Chybi 
dořešit převod pozemku od PF 
ČR.

60 40260
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PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTA
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III. AKTUALIZACE NÁVRHU PROGRAMU ROZVOJE OBCE 2007 - 2013

poř. 
č.

NÁZEV PROJEKTU STÁDIUM REALIZACE 
(studie, ÚR, st.povolení)

ODHAD NÁKLADŮ (v tis. Kč)

Braškov - výstavby 
sportovních a dětských 
hřišť, vč. pořízení 
pozemků (U Háje)

250

Zpracována 
dokumentace pro územní 
řízení

viz 
položka 
číslo 5

8190

3000

300

Revitalizace návsí vč. 
rybníků Braškov a 
Valdek, vč. zeleně, vč. 
informačního systému 
obce

V listopadu 2007 
zpracován projekt, 
projednávají se podklady 
pro územní řízení

38.000 800

Rozšíření a obnova 
sport. areálu J. Valeše

Dokumentace ke stav. 
povolení zpracována, 
projednávají se podklady 
pro stav. povolení

16400

ing. 
Mikyška, 
ing. 
Červený, 
ing. Křížák

Odbahnění, dřevěné molo-plato, 
parkové úpravy,  chodníky, 
úprava hrází, zeleň; vč. zeleně 
Valdek podél Karlovarské. 
Veřejná zeleň 1000m2, 
komunikace a dlažby 1500 m2, 
mobiláře, pítka, komunikace.

Projekt pro 
územní řízení

Byla získána dotace na projekt od 
Stč. kraje 

---

1.

2.

3.

4.

Provedeny geodetické 
práce a některé cesty 
vytýčeny

5.

6.

7. 3050

Braškov - rekonstrukce 
mateřské školy Rekonstrukce dokončena, MŠ slavnostně předána do provozu 1.12.2007.

Projekt pro 
stavební 
povolení

Braškov - revitalizace 
polních cest vč. zeleně



ing. Křížák, 
P. Horák

- 200 200

F. Haas

ing. Fiala

ing. Dráb

ing. Kolrusz
ing.arch. 
Červený

13. 500 50 20 570

ing. Červený,     

ing. Křížák, 

ing. Kolrusz 
ing. arch. 
Dolejšová
ing. arch. 
Dolejšová

F. Haas
ing. arch. 
Dolejšová
ing. Kolrusz

Poznámka: rekonstrukce a obnova zeleně u položek č. 6,7 a 13 bude připravována komplexně. Manažerem této akce je ing. Kolrusz.
V Braškově, červen 2008, vypracoval: František HAAS

Položky č. 2, 5 a 12 jsou předmětem společné akce "Braškov - revitalizace návsí"

Braškov - Valdek, zeleň 
v ul. Sportovců

Zpracována dokumetace 
pro územní řízení

viz 
položka č. 

5

Zatím nenalezen vhodný 
dotační titul 

Braškov - Valdek, zeleň 
v ul. Karlovarské, 
chodníky a veř. 
osvětelní

Vypsáno výběrové řízení 
na projekt v souvislosti s 
připravovanou opravou 
silnice III/0063

5660

Studie, ale již 
neplatná, 
nutno změnit 
a doplnit

300

Výsadba zeleně v ul. Karlovarské

2000 2110

- 300

200 50 5910

Digitální mapa obce
Zpracována, dokončena a předána v roce 2007.

Projekt pro 
realizaci

15.

Tato aktualizace byla projednána 33. schůzí rady obce 9.6.2008

Původní objekt z r. 1947, pův. 
obestavěný prostor 1900m3, po 
rozšíření 2500m3

Braškov - rekonstrukce, 
rozšíření a modernizace 
obecního úřadu

CELKEM 131130 3235 695 135110

Předmětem akce je osazení semaforů 
a vodorovná a svislá dopr.značení, 
dojde k posunu dokončení do r. 2008

Územní plán obce
Návrh připravit k 
projednání v r. 2010

8. 70

11.

270-Získána dotace MMR ve 
výši 175 tis. Kč 

250

12. -

14. Obnova zeleně MŠ

20

1230

Předmětem je obnova zeleně na 
zahradě MŠ

Dokončeno v roce 2007.

10. 75 35

Zklidnění dopravy a 
zvýšení bezpečnosti 
chodců

Zajištěna dotace SFDI ve 
výši 864 tis. Kč, probíhá 
realizace

9.

1130 30

Valdek - odkanalizování 
sev. části Karlovarské 
ul.

Požádáno o stav. 
povolení

- Nutný podklad  k žádosti o dotace

20

Jde o změnu v 
souvislosti s 
novým 
staveb.zákonem

20 Obnova zeleně v ul. Sportovců

-

170 m kanalizace a 330 m 
rekonstrukce

Dokumentace 
pro stav. 
povolení


