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ing.arch. 
Dolejšová

p. Prynych

F. Haas, 
ing.arch.   
Dolejšová

ing.Kolrusz, 
F. Haas
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ing. 
Červený, 
Drábek

Braškov - cyklostezky a 
stezky pro p ěší vč. 
zeleně

Zpracována dokumentace 
pro úz. řízení, která se 
projednává s účastníky

Dokumetace 
pro úz.řízení 

16000 700 100

100 16800

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

3080 Zpracována další žádost o dotaci.

39000

16800

Dětské hřiště + sportoviště U 
Háje, vč. živič.úpravy pro 
scateboard a in-line dráha + 
osvětlení, stánek občerst.Chybí 
převod pozemku od PF ČR (za 
200 tis. Kč).

60 40260
Očekáváme vyhlášení vhodných 
dotačních programů

V. AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE 2007 - 2013

poř. 
č.

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

ODHAD NÁKLAD Ů (v tis. K č)

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

POZNÁMKA
PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTAC

E

Braškov - rekonstrukce 
místních komunikací

zpracována dokumentace k 

žádosti o staveb.povolení
40000 200

Projekt pro 
územní řízení

viz 
položka 
číslo 5

Rozšíření a obnova 
sport. areálu J. Valeše

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

16400

Braškov - výstavby 
sportovních a d ětských 
hřišť, vč. pořízení 
pozemk ů (U Háje)

250

Zpracována dokumentace 
pro územní řízení

vyňato z 
pol.č. 5 

"Revitaliza
ce návsí"

8190

Revitalizace návsí v č. 
rybník ů Braškov a 
Valdek, v č. zeleně, vč. 
informa čního systému 
obce

Dotační smlouva uzavřena, 
bude financováno z Reg. 
operač. programu. Na 
objekty je vydáno stav. 
povolení či územní souhlas. 
Stavba bude zahájena v 
únoru 2009 a dokončena v 
r. 2010.

38.000 800 ing. Mikyška, 
ing. 
Červený, 
ing. Křížák

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. Spoluúčast obce na 
financ. Cca 3.000 tis. Kč.

Dokumentace 
pro zadání 
stavby

Byla získána dotace na projekt. 
dokumentaci od Stč. kraje 

zpracována

1.

2.

3.

4.

50
Provedeny geodetické 
práce a některé cesty 
vytýčeny, zpracován projekt

5.

6.

7.

Projekt pro 
stavební 
povolení

300

200

70 8510

Braškov - revitalizace 
polních cest v č. zeleně

303000



- 200 200

F. Haas

ing. Fiala

ing. Dráb

ing. Kolrusz

ing.arch. 
Červený

13.
1500 
(podíl 

nákladů)
50 20 1570

ing. Červený,     

ing. Křížák, 

ing. Kolrusz 

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, listopad 2008, vypracoval: František HAAS

Braškov - Valdek, zele ň 
v ul. Sportovc ů

Zpracována dokumetace 
pro územní řízení. Chybí 
souhlas s převodem 
pozemků. 

viz 
položka č. 

7

Zatím nenalezen vhodný 
dotační titul 

Braškov-Valdek, oprava 
komunikace III/0063 ul. 
Karlovarská, zele ň, 
chodníky a ve ř. 
osvětlení

Investorem je Středočeský 
kraj, obec se podílí na 
financování chodníků a veř. 
osvětlení. 

5660

Výsadba zeleně v ul. Karlovarské

2000 2110

- 300

200 50 5910

300

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

15.
Původní objekt z r. 1947, pův. 
obestavěný prostor 1900m3, po 
rozšíření 2500m3

Braškov - rekonstrukce, 
rozší ření a modernizace 
obecního ú řadu

136110CELKEM 132130 3235 695

70

Územní plán obce
Návrh připravit k projednání 
v r. 2010

11.

270-250

12. -

14. Obnova zelen ě MŠ

20

Dokončeno v roce 2007.
Studie, ale již 
neplatná, 
nutno změnit 
a doplnit

10. 75 35

9.

1130 30

Valdek - odkanalizování 
sev. části Karlovarské 
ul.

Vydáno stav. povolení, 
realizace v úvodu r. 2009. 
Vybrán zhotovitel - Esta 
Kladno. Souvisí s pol.č.13.

8.

Dokumentace pro 
stavební povolení, 
vybrán zhotovitel 
Stavby silnic a 
želenic.

170 m kanalizace a 330 m 
rekonstrukce

Dokumentace 
pro stav. 
povolení, vč. 
ul. V Zátiší

1230

Zklidn ění dopravy a 
zvýšení bezpe čnosti 

chodc ů
Dokončeno v roce 2008

Rada obce usiluje o získání dotace na akci "volno časové aktivity" jejíž sou částí budou pol. č. 2 a 4 tohoto programu.

- Nutný podklad  k žádosti o dotace

20

Jde o změnu v 
souvislosti s 
novým 
staveb.zákonem

20 Obnova zeleně v ul. Sportovců


