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Zklidn ění dopravy a 
zvýšení bezpe čnosti 

chodc ů Dokončeno v roce 2008

- Nutný podklad  k žádosti o dotace

20

Jde o nový 
územní plán v 
souvislosti s 
novým 
staveb.zákonem

Braškov - revitalizace 
polních cest v č. zeleně

852153

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

170 m kanalizace a 330 m rekonstrukce. 
Získán příspěvek od VKM a.s.

Dokumentace 
pro stav. 
Povolení

1230

200

70 8510

10. 75 35

9.

1130 30

Valdek - odkanalizování 
Karlovarské ul.

Stavba byla realizována v 
rámci I. etapy rekonstrukce 
silnice III/0063

8.

Studie, ale již 
neplatná, 
nutno změnit 
a doplnit

11.

270-250

12.

14. Obnova zelen ě MŠ

5.

6.

7.

70

Územní plán obce
Byl zpracován a zveřejněn 
návrh zadání územního 
plánu

50

Provedeny geodet.práce a 
některé cesty vytýčeny. 
Proběhlo výběrové řízení na 
zhotovitele.

1.

2.

3.

4.

ing. 
Červený, 
ing. Křížák

Úprava násí a rybníků, 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 a 
stavební 
povolení.

Byla zpracována dokumentace pro úz. 
řízení a vydáno úz. rozhodnutí. 
Dokumentace pro stavební povolení by 
měla být zpracována do konce r. 2009. 

zpracována

CELKEM 156383 1609483715 850

800

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

Braškov - rekonstrukce, 
rozší ření a modernizace 
obecního ú řadu

8190

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

Je financováno z Reg. 
operač. Programu za 
spoluúčasti obce. Na 
objekty je vydáno stav. 
povolení či územní souhlas. 
Stavba byla zahájena v 
únoru 2009 a dokončena 
bude do 31.12.2009.

38000

Projekt pro 
územní řízení 
a stavební 
povolení

41000

Rozší ření a obnova 
sport. areálu J. Valeše

viz bod 2

800
Braškov - volno časové 
aktivity

250

Zpracována dokumentace 
pro územní řízení

40000

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 
DOKUMENTA

CE

Braškov - rekonstrukce 
místních komunikací

Zprac. dokumentace k 
žádosti o staveb.povolení + 
studie na dokončení 
infrastruktury Toskánka o 
nákladech 9450 tis. Kč.    V 
05/09 zaslána žádost o 
dotaci.

40000 200

VIII. AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE 2007 - 2013

Rada obce i zastupitelstvo se pravidelně zabývají kontrolou tohoto dokumentu, který je neustále aktualizován. Jak všichni víte, byla už zahájena stěžejní akce "Revitalizace návsí" pracemi v centru Braškova. Průběh je 
projednáván na pravidelných kontrolních dnech za účasti všech zhotovitelů, zástupců obce a techn. dozoru investora. Byla zahájena i krajská investice "Oprava silnice III/0063 Kyšice - V.Dobrá".  

Zpracována a 
rozšířena o 
studii 
Toskánka

Dětské hřiště + sportoviště U Háje, vč. 
živič.úpravy pro scateboard a in-line dráha 
+ osvětlení, stánek občerstvení + 
víceúčelová hala a spojovací komunikace. 
Víceúčelová hala se zázemím (šatny, 
příslušenství), kabiny s příslušenstvím 
(fotbal), klubovna, občerstvení, byt 
správce v podkroví, hrací plocha, oplocení 
a dětský koutek.

60 40260
Očekáváme vyhlášení vhodných dotačních 
programů, bez nichž nelze realizovat

200

poř. 
č.

NÁZEV PROJEKTU

2288

Bude realizována v závěru r. 2009. 
Získána dotace od SFŽP. Zeleň bude 
realizována v ul. Sportovců, ke Kejmarce a 
od ČOV k můstku podél potoka, podél 
cesty z Dubin na silnici III/0063 
(Karlovarská) a cesty od Stavimatu podél 
Božích muk k Háji a ke Kobyle. 

39000

16800
Cyklostezka Kladno, 
Kož.hora - M. Kyšice

Vydáno územní rozhodnutí.

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

Dokumetace 
pro úz.řízení 
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15.

Včetně výsadby zeleně v ul. Karlovarské

Dokončeno v roce 2007.

Poznámka: rekonstrukce a obnova zeleně u položek č. 7 a 12 je připravována komplexně. Manažerem této akce je ing. Kolrusz.
         V Braškově, září 2009, vypracoval: František HAAS

Braškov - Valdek, zele ň 
v ul. Sportovc ů

viz bod 7

Zatím nenalezen vhodný 
dotační titul, bez dotace 
nelze realizovat

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. Byla dokončena I. 
etapa, v současné době se 
realizuje II. etapa.

5660


