
STAV A ROZVOJ OBCE PO ROCE 1990 
 

 Když byly v roce 1990 zrušeny národní výbory a vrátili jsme se k uspořádání, podle 
něhož se obce stávají samostatnými a samosprávnými, bylo nutné se mnohé záležitosti učit a 
seznamovat se s novými právy a povinnostmi. 
 V roce 1990 zvolené zastupitelstvo proto čekalo mnoho složitých záležitostí. 
 V oblasti rozvoje a výstavby bylo nutné dokončit v akci „Z“ rozestavěné akce ul. 
V Podlískách (350.000,-- Kč)  a V Jezerech (473.500,-- Kč) a dokončit rekonstrukci a 
odbahnění Braškovského rybníka (585.000,-- Kč). 
 Hned v úvodu 1. volebního období bylo třeba zaujmout stanovisko k řešení rychlostní 
komunikace R6 Praha – K. Vary a podařilo se prosadit její zahloubení, a tím alespoň pro část 
obce snížit negativní vliv této komunikace na životní prostředí. 
 Protože v obci nebyla soustavná kanalizace, rozhodlo o radikálních úsporách s cílem 
ušetřit peníze na výstavbu. Proto byly investice v tomto období minimální a do r. 1997 byly 
realizovány jen drobné akce. V tomto období jsme také usilovně připravovali územní plán, 
který se podařilo schválit v r. 1998, a tím  vytvořit zákl. podmínku pro možnost žádostí o 
dotace. 
 V souladu se „scénářem rozvoje obce“ však byly připravovány rozhodující akce: 
výstavba ČOV a dokončení kanalizace a plynofikace obce. 
 V období 1998-2005 pak jednak z úvěru (ČOV) a z části z dotace SFŽP byla 
dokončena čistírna odpadních vod (16.700 tis. Kč) a kanalizace (24.000 tis. Kč). Drenážní 
svodník z Valdeku byl dokončen v r. 2004 za 2.210 tis. Kč. 
 Další důležitou akcí pro rozvoj obce byla její plynofikace. Byla vybudována regulační 
stanice plynu a zásobní řad do Kyšic pro VESETU, protože zajištění tohoto  
velkoobjemového spotřebitele bylo podmínkou souhlasu plynáren. Náklady na plynofikaci 
obce činily 7.600 tis. Kč. 
 V roce 2001 byla zrekonstruována část veř. osvětlení a z dotace MŠMT ČR 
rekonstruována hrací plocha na fotbal. hřišti vč. zavlažování za  2.540 tis. Kč. 
 Důležitou kapitolou v historii obce znamenaly oslavy 750. výročí, které pečlivě 
připravovala komise, v níž byli aktivní ing. L. Holler a A. Hroník, s nimiž velice úspěšně 
spolupracoval Mgr. Oliverius. Obci byl udělen předsedou Parlamentu ČR znak a prapor. 
Oslavy probíhaly za mimořádného zájmu občanů. 
 V roce 2006 byly opraveny některé menší komunikace (ke Stavimatu a ul. Úzká) 
nákladem 896 tis. Kč . 
 Hasičská zbrojnice byla rekonstruována z části z dotace MV ČR v r. 2006-7 v hodnotě 
5.707 tis. Kč. 
 V roce 2007-8 se podařilo zajistit, že Středočeský kraj zrekonstruoval silnici III/2012 
(Dukelská + Sportovců) a obec z vlastních prostředků pořídila související chodníky za 4.000 
tis. Kč. 
 Obdobně jako v tomto případě se podařilo, že Stč. kraj zajistil opravenou silnici  
III/0063 Kyšice – V. Dobrá. Obec z vlastních prostředků zajistila zřízení či  opravu chodníků 
a část veř. osvětlení v hodnotě přes 1.500 tis. Kč. 
 V tomto období jsme zahajovali přípravu nejrozsáhlejší akce „Revitalizace návsí“ a 
pro Mikroregion Bratronicko cyklostezku Kladno – Kožova hora – M. Kyšice. 
 V roce 2007-8 byla rekonstruována mateřská školka nákladem 8.190 tis. Kč a proběhla 
také akce zklidnění a zvýšení bezpečnosti dopravy (semafory, radary) za 1.200 tis. Kč. 
 Po řadě komplikací bylo v r. 2008 dovršeno úsilí vedení obce a nákladem 950 tis. Kč 
byl zřízen chodník Braškov – Valdek. 
 Revitalizace polních cest a zeleně byla nákladem 2.030 tis. Kč dokončena v r. 2009. 



 Zatím nejrozsáhlejší akce v historii obce, která radikálně změnila  vzhled, zejména 
návsí v Braškově a na Valdeku, „Revitalizace návsí“ byla realizována za přispění dotace v r. 
2009-10 nákladem přes 38.000 tis. Kč. Slavnostního předání občanům se zúčastnil i hejtman 
Středočeského kraje MUDr. Rath. 
 V roce 2010 bylo ještě nákladem 300 tis. Kč rekonstruováno dětské hřiště V Jezerech. 
 V současné době se dokončují další dvě důležité akce. Dětské hřiště + areál pro volný 
čas a in-line dráha na Háji za asi 6.500 tis. Kč a Toskánka, dokončení infrastruktury (ul. 
Polní) za cca 4.000 tis. Kč. 
 Protože podle stavebního zákona skončí platnost územního plánu v r. 2012, velice 
podrobně jsme připravovali jeho nový návrh. Zastupitelstvem obce bylo schváleno jeho 
zadání a návrh územního plánu, doplněný podle požadavku OŽP KÚ byl doplněn i 
s dokumentací vlivu návrhu úz. plánu na životní prostředí (SEA). V červnu bude návrh 
projednán s orgány a organizacemi, následně pak proběhne jeho projednání s veřejností. 
 Příprava dalších akcí probíhá podle Programu výstavby pro 6. volební období, který je 
pravidelně kontrolován radou obce a otištěn v Braškovských novinách. 
 Kromě uvedených akcí se podařilo připravit již zmiňovanou cyklostezku, kterou 
realizuje Město Kladno prostřednictvím svého zařízení „Čabárna“ a zřídit kruhový objezd nad 
obcí zvyšující bezpečnost dopravy. 
 V uvedeném období došlo k nebývalému rozvoji obce a její infrastruktury, který je 
nesrovnatelný s většinou sousedních obcí. Domnívám se proto, že občané mohou být na 
příslušnost k Obci Braškov hrdí. 
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