
CELKEM
Z TOHO DOTACE A 

PROSTŘEDKY 

JINÝCH INVESTORŮ

NÁKLADY ČI 

SPOLUÚČAST 

OBCE

30184 27000 3184

Očekáváme vyhlášení vhodného 

dotačního titulu (dotace odhadnuta ve 
výši 90%)

5100 4600 500
Žádost o dotaci jsme zopakovali pro 
r. 2013. Výběrové řízení na 
zhotovitele proběhlo 28.2.2013

350 0 350

Upravený a o připomínky doplněný 
návrh ÚP byl projenán 15.11.2012 s 

veřejnoprávními orgány a 
organizacemi a po opakovaném 
veřejném projednání bude předložen 

zastupitelstvu ke schválení.

4060 3800 260

4000 3200 800
Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci 

celé střechy.Probíhá výběrové řízení 
na zhotovitele.

1550 1470 80
Cílem je úprava prostoru návsi této 
části obce, zejména doplnění 
chybějící zeleně.

1200 960 240

Ověřeny vlastnické vztahy k 

pozemkům a probíhají jednání s jejich 
vlastníky.

150 0 150
Po zpracování dokumentace bude 

požádáno o dotaci.

3850 2890 960

Jde o chodník v délce asi 700 m, 
navazující na chodník v Kyšicích.  Je 

požádáno o dotaci SFDI. Je vydán 
územní souhlas a pravomocné stav. 
povolení. Vybrán zhotovitel stavby.

3500 2800 700
Jde o chodník podél silnice v 
zastavěné části Toskánky. Bude 

požádáno o dotaci SFDI.

750 0 750

Pozemek pod komunikací není ve 
vlastnictví obce, je nutné ho odkoupit. 

Návrh kupní smlouvy bude předložen 
zastupitelstvu.

2500 2000 500
Očekáváme vyhlášení vhodného 
dotačního titulu.

0 0 0
Záměr byl odsouhlasen 
zastupitelstvem obce 19.9.2012

0 0 0
O spolupráci a event. spoluúčast 

požádáno Město Unhošť a Obec 
Kyšice.

1600 1300 300

Jde o využití podkroví pro dílnu a 
klubovnu pro zájmové kroužky a 
doplnění vybavení. Záměr byl 

schválen zastupitelstvem 19.9.2012. 

Doporučuje se spojit s následující 
akcí a požádat o dotaci.

0 0 0
Záměr byl schválen zastupitelstvem. 
Doporučuje se spojit s předešlou 
akcí.

0 0 0
Jde o objekt pro uskladnění obecní 
techniky a zařízení. Záměr byl 
schválen zastupitelstvem.

0 0 0

Zatím budou instalovány dva zkušební 

úseky úsporného osvětlení a po 
vyhodnocení proběhne soutěž na 
dodavatele pro celou obec.

Komentář:

Program výstavby byl po projednání na schůzce s manažery akcí aktualizován a projednán a odsouhlasen 46.schůzí rady obce 11.3. 2013. Předložíme ho k odsouhlasení 
11.zasedání zastupitelstvu obce  současně s návrhy na odsouhlasení a schválení výsledků v programu uvedených výběrových řízení.
Akci "Zvýšení bezpečnosti chodců na silnici Valdek-V.Dobrá" nahrazujeme zřízením chodníku, protože úprava dopravního značení podle návrhu ADSUM je příliš nákladná.
U rekonstrukce veřejného osvětlení byl radou schválen záměr instalovat na dvou zkušebních úsecích nové úsporné osvětlení (v ul.Sportovců a V Zátiší) a po vyhodnocení
vypsat soutěž pro rekonstrukci veřejného osvětlení v celé obci.

Po schválení zastupitelstvem zajištěno 
zpracování studie.

Probíhá  výběrové řízení na 
projektanta.

B. Bečka 
ing.Dolejšová

REVITALIZACE 

BRAŠKOVSKÉHO POTOKA

Byly opakovaně rozeslány žádosti o nabídky 
na zpracování studie. Zaměření jako podklad 
pro dokumentaci je zpracováno .

Probíhá  výběrové řízení na 

projektanta.
F. Haas

Zpracoval F. Haas, březen  2013,  projednáno a schváleno 46. schůzí rady obce 11.3.2013

PODIUM NA HÁJI

B. Bečka

REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ 

ZELEŇ V OBCI BRAŠKOV - 

TOSKÁNKA

Zpracována studie a opakovaně podána 

žádost o dotaci z FROMu.

chodník Braškov-Kyšice

REKONSTRUKCE OSTATNÍCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

SPOJOVACÍ CHODNÍKY A PĚŠÍ KOMUNIKACE

chodník Toskánka Je zpracován návrh dokumentace

REKONSTRUKCE BUDOVY 

OBECNÍHO ÚŘADU A ZŘÍZENÍ 

ORDINACE

PARKOVIŠTĚ A 

KOMUNIKACE SPOJUJÍCÍ 

SPORTOVIŠTĚ                     

(ulice BUDOVATELŮ)

Nutno zpracovat.

Pro nesouhlas majitele pozemku bude 
chodník veden po zatrubněném příkopu

Dokumentace zpracována.

Ing. Dolejšová

ing. J. Kolrusz, 
ing.K.Dolejšová                  

Zpracovat dokumentaci a žádost 
o dotaci

ing. J. Kolrusz                  

Zatím není určen

p. Haas

Je zpracován návrh 

dokumentace. Nutno zajistit stav. 
povoleni.

Ing. Dolejšová

PROJEKTOVÁ 

DOKUMENTACE

MANAŽER 

PROJEKTU

PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV   - aktualizace březen 2013

NÁZEV AKCE - PROJEKTU
STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI 

REALIZACE 

NÁKLADY AKCE  (v tis. Kč)

POZNÁMKA

Pro novou žádost je 
dokumentace přepracována a 

doplněna. Je vydáno stavební 
povolení.

VÍCEÚČELOVÁ HALA,  

OPLOCENÍ HŘIŠTĚ
Vydáno stavební povolení,které platí, protože 
stavba byla zahájena dět.hřištěm.

Zpracována
Ing.Dolejšová, 
Ing.Doksanský

Ing.Dolejšová,  

p. Haas 

ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ 

DOKUMENTACE SEA

Projednání s orgány a organizacemi 
proběhlo 29.6.2011. Návrh ÚP je dokončen 

a byl veřejně projednán 26.4.2012.

p. Haas

 Dokumentace je rozšířena o parkoviště 

Akce byla dokončena a zkolaudována. B. Bečka

přístup do lokality Družec 
spolu s rekonstrukcí odvodnění v 

sev.části Valdeka

zvýšení bezpečnosti chodců na 

silnici Valdek-V. Dobrá. Chodník 

Valdek-V.Dobrá

ADSUM zpracovala návrh dopravních 
opatření a značení, který se projednává s 
Odborem dopravy MMKladno.Připravuje se 

ale i dokumentace chodníku

Je zpracováván návrh 
dokumentace.

Je zpracován návrh tras.Ing. Kolrusz ověří 
možnosti financování na SFŽP 

REKONSTRUKCE STŘECHY 

MŠ BRAŠKOV

Dokumentace zpracována, je vydáno 
stavební povolení. Bylo opakovaně 
požádáno o dotaci.

Zpracována

ulice V Dubinách Zatím není zpracována.

ing.DolejšováUlice  V Podlískách Jde o místní komunikaci V Podlískách.
Je zpracována, požádáno o 

stavební povolení.

ADAPTACE PODKROVÍ OÚ 

NA DÍLNU A KLUBOVNU
Je zpracována  dokumentace Je zpracována.

Ing. Dolejšová, 
Ing. Doksanský

ZASTŘEŠENÍ DVORA MEZI OÚ 

A POŽÁRNÍ ZBROJNICÍ
Probíhá výběrové řízení na zpracování 
dokumentace.

Ing. Dolejšová, 
Ing. Doksanský

OBECNÍ VÍCEÚČELOVÝ 

OBJEKT

Zpracovává se návrh dokumentace objektu 
na pozemku č. 24/5 (vedle restaurace 
Braškov) Dokumentaci a výběrové řízení 

zajišťuje ing. Dolejšová.

Obec požádala o změnu využití 

pozemku v návrhu územního 

plánu.

Ing. Dolejšová

REKONSTRUKCE 

VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V 

ČÁSTI UL. SPORTOVCŮ

Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele. Ing. Doksanský




