
ZPRÁVA  
O STAVU OBCE BRAŠKOV  

PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI  15.-16.10.2010  
 

Vážení spoluobčané, 
 

 Končí volební období a proto jsme připravili tuto zprávu o stavu obce před 
komunálními volbami, v nichž zvolíte nové zastupitelstvo obce  na období do r. 
2014. 
 Zpráva hodnotí uplynulé volební období 2006-2010. 
 Zastupitelstvo obce po volbách v r. 2006 rozhodlo o zpracování Programu 
rozvoje obce, při němž vycházelo ze situace, že obec díky minulým 
zastupitelstvům měla již vybudovánu základní techn. infrastrukturu. Obec je 
zcela elektrifikována a plynofikována, je zajištěno zásobování pitnou vodou a 
odkanalizování do čistírny odpadních vod. 
 Díky této skutečnosti se mohl návrh programu soustředit zejména na 
objekty občanského vybavení, akce zlepšující životní prostředí a vzhled  obce. 
Program rozvoje byl schválen v roce 2007 a v průběhu volebního období byl 
aktualizován. O jeho plnění jste byli pravidelně informováni na zasedáních 
zastupitelstva a v Braškovských novinách. I v tomto čísle novin je uvedena 
tabulka Programu, doplněná o aktuální údaje, z níž vyplývá, jak se nám podařilo 
s jednotlivými úkoly vyrovnat. 
 Před vlastním hodnocením tohoto programu je nutno zdůraznit, že při jeho 
realizaci jsme se soustředili především na akce, při jejichž financování bylo 
možné využít dotací z jednotlivých programů a zdrojů ostatních investorů. Tato 
strategie byla zvolena s cílem nezatěžovat rozpočet obce enormními investičními 
náklady. 
 Naše obec byla v této oblasti velmi úspěšná, neboť se podařilo do obce 
v předešlém období investovat asi 100 miliónů korun z dotací a cizích zdrojů. 
Přes rozsáhlé investice ji následující zastupitelstvo přebírá bez dluhů a 
s přebytkem rozpočtu. Všechny informace o zrealizovaných i plánovaných 
projektech jsou známy z Braškovských novin, přesto se pokusíme o stručnou 
rekapitulaci programu rozvoje obce Braškov 
 
1. REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ  

Základním problémem u těchto akcí je skutečnost, že nejsou vypisovány 
vhodné dotační tituly. Na úpravy všech komunikací je zpracována 
dokumentace. Přes uvedené komplikace se podařilo realizovat úpravy ul. 
Zahradní, ul. K Háji (úsek Kartex -  Sportovců a část Kartex – Karlovarská), 
ul. Ke Skalce a po řadě komplikací i chodník Braškov-Valdek a chodník 
v jižní části Braškova (od rybníka ke Stavimatu). 

V současné době je podepsána dotační smlouva na akci „Dokončení tech. 
infrastruktury Toskánka“, z níž uhradíme rekonstrukci ul. Polní. Akce by měla 
být zahájena na jaře 2011. 



2. BRAŠKOV – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  
 Byl rekonstruován dětský koutek na hřišti a v současné době se zahajuje 
výstavba in-line dráhy okolo Háje, která bude součástí projektu Háj. Na další 
části tohoto bodu programu se snažíme získat prostředky. Dokumentace je 
připravena. 

Rozšíření sportovního areálu J. Valeše bylo zařazeno do tohoto bodu a 
zahrnuje víceúčelovou halu, oplocení hřiště, spojovací komunikaci 
(Budovatelů) a parkoviště. V současné době probíhá příprava žádostí o dotaci 
na MF ČR. 

 
3. BRAŠKOV – REKONSTRUKCE MŠ 

Úspěšná rekonstrukce mateřské školky byla dokončena v r. 2007 a byla 
zvýšena její kapacita. Na rozdíl od některých obcí a měst, které v současné 
době urychleně dokončují chybějící školky jsme prozíravě zajistili tuto 
rekonstrukci včas a ke spokojenosti občanů. 

 
4. REVITALIZACE NÁVSÍ  

Tato akce byla v Programu dominantní. Její příprava a zpracování 
podkladů pro žádost o dotaci byly nesmírně složité a vyžádaly si mimořádné 
úsilí. 

Revitalizace byla realizována a slavnostně dokončena za účasti hejtmana 
Středočeského kraje MUDr. Ratha v tomto roce. 

Díky této investici se radikálně změnil vzhled obce, zejména obou jejích 
návsí. 

 
5. CYKLOSTEZKA KLADNO – KOŽOVA HORA – MALÉ KYŠICE  

Příprava této akce byla jednou z nejsložitějších, zejména projednání 
majetkoprávních vztahů s majiteli pozemků, ale také získání souhlasných 
stanovisek orgánů a organizací i stanovisek obcí, jejichž katastry cyklostezka 
prochází. Stejně obtížné bylo i zpracování a projednávání podkladů pro žádost 
o dotaci. 

Cyklostezka je stavebně povolena a dotaci se podařilo získat. Realizace 
však byla závislá na spolupráci jednotlivých obcí. Vedení obce se proto 
rozhodlo požádat o spolupráci Město Kladno, které návrh akceptovalo, uhradí 
spoluúčast a prostřednictvím společnosti Čabárna zajistí její realizaci. 

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele, vlastní 
cyklostezka bude realizována v příštím roce. 

 
6. REVITALIZACE ZELEN Ě 

Rovněž na tuto akci se podařilo po řadě komplikací zajistit dotační prostředky a 
díky tomu je takřka dokončena.  

Revitalizace se týkala především polních cest a alejí a výrazným způsobem 
ovlivnila životní prostředí. Tento záměr by měl pokračovat s cílem propojit cesty 
se sousedními obcemi. 



7. ZKLIDN ĚNÍ DOPRAVY  
Bylo dokončeno v roce 2008 osazením radarů a semaforů na rozhodujících 

přechodech. Díky těmto opatřením se podařilo snížit rychlost projíždějících 
vozidel a zvýšit bezpečnost dopravy, zejména chodců. 

 
8. DIGITÁLNÍ MAPA OBCE  

Byla zpracována v r. 2007 a spolu s digitalizovanou katastrální mapou 
obce tvoří základní mapový dokument. 

 
9.  DOKONČENÍ KANALIZACE V KARLOVARSKÉ  

Bylo vlastně součástí a podmínkou opravy silnice III/0063. Na financování 
se podařilo zajistit rozhodující spoluúčast Vodáren Kladno – Mělník. 

 
10.  ÚZEMNÍ PLÁN  

Příprava nového územního plánu je nesmírně komplikovaná. Návrh 
územního plánu bude respektovat i dokumentaci „Územního systému 
ekologické stability“. Zastupitelstvo schválilo v březnu t.r. Zadání územního 
plánu. 

Termín zpracování návrhu územního plánu nepříznivě ovlivňuje 
požadavek odboru životního prostředí Středočeského kraje na zpracování SEA 
(dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí) a také zdlouhavý termín 
na předání digitalizované katastrální mapy obce katastrálním úřadem. 

 
11.  ZELEŇ V ULICI SPORTOVC Ů 

Byla realizována v rámci akce č. 7 „Revitalizace zeleně“. 
 

12.  OPRAVA SILNICE III/0063  
Vedení obce se podařilo přesvědčit Středočeský kraj o nutnosti realizace 

této opravy, jejíž součástí byly i terénní a sadové úpravy, nové chodníky a veř. 
osvětlení a část dešťové kanalizace, na jejichž financování se obec podílela. 

Tato oprava spolu s revitalizací Valdecké návsi přispěla k výraznému 
zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců, ale také ke zlepšení životního 
prostředí a vzhledu této části obce. 

 
  

13.  OBNOVA ZELEN Ě MŠ 
Šlo v podstatě o doplnění rekonstrukce MŠ a bylo dokončeno rovněž 

v roce 2007. 
 
 

14.  OBECNÍ ÚŘAD – REKONSTRUKCE A MODERNIZACE  
Na akce tohoto charakteru zatím nebyl vypsán vhodný dotační titul, ale 
v současné době připravujeme podklady pro žádost o dotaci z programu 
Zelená úsporám. 



 
V průběhu volebního období se nám podařilo získat prostředky i na některé další 
akce, včetně prostředků cizích investorů: 

  
KRUHOVÝ OBJEZD  

Investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic. Investorovi jsme 
pomáhali řešit majetkoprávní záležitosti, ale i veřejnoprávní projednání 
dokumentace. 

Objezd byl dokončen v červnu 2010. 
 
OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V JEZERECH 

Po zajištění dokumentace se podařilo získat dotaci Ministerstva pro 
místní rozvoj a obnova dětského hřiště je již prakticky dokončena. 
 
TOSKÁNKA – DOKON ČENÍ INFRASTRUKTURY  

Na část této akce je  uzavřena smlouva o dotaci z FROM a bude 
zahájena rekonstrukcí ul. Polní v r. 2011 (viz bod 1). 
 
CHODNÍK BRAŠKOV – VALDEK  
Byl realizován v r. 2008. Podrobnosti viz bod 1. 
 
SBĚRNÉ MÍSTO  

Ve snaze doplnit stávající systém likvidace odpadu v obci jsme 
nechali zpracovat studii na zřízení „sběrného místa“ na okraji obce 
Braškov (proti Stavimatu). Projednání záměru komplikuje nutnost 
přeložky elektro VN zvyšující již tak vysoké náklady spoluúčasti obce. 
Rozhodnutí o realizaci akce bylo proto zatím odloženo. 

 
 

 Při zpracování návrhu Programu rozvoje obce v r. 2007 jsme byli vedeni 
snahou realizovat především akce, na které se podaří získat dotace. Dalším 
základním úkolem bylo zlepšit životní prostředí např. doplněním zeleně ale i 
vzhled obce, zlepšit bezpečnost dopravy a chodců a doplnit chybějící občanskou 
vybavenost. 
 Ale v uplynulém volebním období jsme se nezabývali jen výstavbou. 
Můžeme být spokojeni i s úrovní péče o děti, která se zlepšila rekonstrukcí 
školky, ale i s činností Sboru pro občanské záležitosti, důležitou pro občanskou 
sounáležitost.  

V oblasti kultury a veř. života se také můžeme pochlubit s perfektní 
činností místní knihovny, do jejíž rekonstrukce a modernizace jsme rovněž 
investovali. 

Velice aktivní jsou v naší obci hasiči, kteří se navíc věnují i výchově 
mládeže. Jde o nejaktivnější složku v obci a za jejich činnost je nutné vyslovit 
dík. 



V oblasti sportu jsme také vytvořili slušné podmínky. A nejde jen o 
úspěšný fotbalový oddíl rovněž pečující o děti  a mládež, ale i o možnosti 
rekreačního sportu. 

Kulturní komise pořádala v tomto období řadu akcí, z nichž uvádíme např. 
pálení čarodějnic, oslavu Dne dětí, maškarní bály pro děti a pro dospělé, posezení 
při dechovce, pochody žízně apod. I tyto aktivity přispívají ke zlepšení 
občanských vztahů. 

Plnění Programu rozvoje, ale i rozvíjení všech uvedených aktivit by nebylo 
možné bez rozvážného a odpovědného přístupu vedení obce k jejímu 
financování.  

V průběhu volebního období jsme pracovali vždy s vyrovnaným či 
přebytkovým rozpočtem, což je za současné ekonomické situace velice důležité.  

Jsem přesvědčen, že výsledky práce končícího zastupitelstva a vedení obce 
v uplynulém období lze považovat za velice úspěšné. 

 
 
       Rada obce Braškov 
 
 

 
 

 


