
CELKEM

Z TOHO 

DOTACE A 

PROSTŘEDKY 

JINÝCH 

INVESTORŮ

NÁKLADY ČI 

SPOLUÚČAST 

OBCE

1755 Budeme žádat o dotaci.

1110 Budeme žádat o dotaci.

1049 Budeme žádat o dotaci.

357 Budeme žádat o dotaci.

6500 Budeme žádat o dotaci.

9000 Budeme žádat o dotaci.

1000 Budeme žádat o dotaci..

3185

Jde o osvětlení a zřizení plochy s 

umělým povrchem. Vyhledáváme 

vhodný dotační titul.

 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ 

PRO DĚTI S UMĚLÝM 

POVRCHEM 

Peták            

Ing. Doksanský   

Ing. Dolejšová 

Ing. Dolejšová

Je zpracována dokumentace.

Je zpracována dokumentace.

REKONSTRUKCE  ULICE            

u sběrného místa

REKONSTRUKCE  ULICE           

V ZÁTIŠÍ

REKONSTRUKCE ULICE 

AKÁTOVÁ -II. část

REKONSTRUKCE ULICE V 

DUBINÁCH

REKONSTRUKCE ULICE U 

DUBU

Dokumentace zpracována, požádáno o 

stavební povolení

PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV   - aktualizace KVĚTEN 2018

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI 

REALIZACE 

NÁKLADY AKCE  (v tis. Kč)

POZNÁMKA
PROJEKTOVÁ 

DOKUMENTACE

MANAŽER 

PROJEKTU
NÁZEV AKCE - PROJEKTU

Bylo vydáno stavební povolení. Upravuje se dokumentace.

Jde o dokončení chodníků Toskánka a 

jejich doplnění pro vjezdy a vstupy.

p. Haas

Je požádáno o stavební 

povolení; chybí stanovisko 

Policie.

REKONSTRUKCE ULICE  

POD HORKOU

Zpracována, urgováno vydání 

stavebního povolení; chybí 

stanovisko Policie.

Ing. Dolejšová

Ing. Dolejšová, 

p. Haas

Zpracována dokumentace bez úvodní 

části (u Skalky).

Je zpracována dokumentace.

Ing.Dolejšová, 

p. Haas

Je vydáno pravomocné 

stavební povolení a požádáno 

o prodloužení platnosti.

Zpracována dokumentace, 

řeší se bezúplatný převod 

pozemků od ŘSD.

F. Haas,           

Ing. Doksanský

Úpravu dokumentace 

provedena, vydáno stavební 

povolení.

Dokumentace zpracována. Je 

vydáno stavební povolení.

TOSKÁNKA -DOKONČENÍ 

CHODNÍKŮ VČETNĚ VSTUPŮ 

A VJEZDŮ

Nutno aktualizovat dokumentaci z r. 

2007.
Je vydáno stavební povolení. p. Haas
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14000 11900 2100
Byla získána dotace ze SFDI. 

Výstavba bude započata v r. 2018.

celkem  cca 

15000,                               

ale budou 

upřesněny

Nutno dořešit majetkoprávní vztahy a 

zpracovat projekt event. požádat o 

dotaci.

1000
Jde o náhradu za stávající 

zkorodovanou nádrž.

750 680 70 Probíhá realizace.

Předpokládáme financování z 

dotace.

Bude realizováno jen v případě 

získání dotace.

Předpokládáme možnost získání 

dotace Stč. kraje na zateplení a fin. 

spoluúčást obcí. Inž.činnost zajišťuje 

Obec Braškov.

Bude realizováno jen v případě 

získání dotace.

Jedná se o rozšíření zbrojnice 

doplněné o podzemní nádrž vody.

Ing. Dolejšová

Vydáno stavební povolení.

Ing. Dráb         

Ing. Kolrusz

Ing. DrábELEKTROMOBILITA

REKONSTRUKCE MÍSTNÍHO 

ROZHLASU

Ing. Dolejšová

Záměr schválen na 20. zasedání 

zastupitelstva obce 28.7.2014. 

Obsahuje místní rozhlas, kamerový 

systém, výkonný internet, kabelovou 

televizi

O pořízení změny č. 1 územního plánu 

rozhodlo 13. zasedání zastupitelstva 

16.1.2017 a "Zadání změny č. 1"  bylo 

schváleno.

REKONSTUKCE OBJEKTU 

NA HŘBITOVĚ MALÉ 

PŘÍTOČNO

Ing. Dolejšová,   

p. Haas                 

Nejsou známy.

Místostarosta p. F. Haas  domluvil se 

starosty  obcí, které spoluvlastní 

hřbitov, jejich podíl na úhradě nákladů  

projektové dokumentace, a to po 

čtvrtinách.

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ 

BRAŠKOV, VALDEK - VELKÁ 

DOBRÁ

Ing. Dolejšová

Potřebné pozemky získala obec od 

soukromých vlastníků. Zpracováno 

zaměření, které je nutno rozšířit. 

Dokumentaci zajišťuje p. Dobeš.

Podepsána smlouva o dílo s 

dodavatelem. Výstavba z 

dotace SFDI.

REVITALIZACE 

BRAŠKOVSKÉHO POTOKA 

VČETNĚ VODNÍCH PLOCH

Zpracována studie.

ROZVOD OPTOVODIČŮ A 

VÝSTRAŽNÝ INFORMAČNÍ 

SYSTÉM V OBCI

_

Zpracován návrh studie. 

Nutno projednat s ostatními 

obcemi.

Záměrem je zřízení nabíjecí stanice pro 

elektromobily

      Ing. Dráb         Zatím nejsou známy.

Zpracován návrh 1. změny 

územního plánu, probíhá jeho 

projednání s orgány a 

organizacemi.

Probíhají přípravná jednání a 

připravuje se zadávací 

dokumentace jako podklad 

pro soutěž na projektanta.

Je zpracován návrh studie, který byl 

projednán na schůzce starostů, 

spoluvlastníků hřbitova (M. Přítočno, V. 

Přítočno, Braškova a Pl. Újezd). 

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ VODY 

NA ZÁLIVKU HŘIŠTĚ - 70 m3 
viz stadium přípravy

PILOTNÍ PROJEKT - 

APLIKACE EVVO PŘI 

PROSAZOVÁNÍ 

ENVIRONMENTÁLNÍCH 

FUNKCÍ KRAJINY A 

STABILIZACI ROZSAHU 

ZASTAVĚNÉ ČÁSTI VČ. 

ZMĚNY Č. 1 ÚZ. PLÁNU

Nutno zpracovat dokumentaci

ROZŠÍŘENÍ HASIČSKÉ 

ZBROJNICE

Nutno zpracovat projekt a zajistit stav. 

Povolení.
viz stadium přípravy

Ing. Dolejšová 

P. Horník
Zatím nejsou známy.

Peták                

Ing. Dolejšová

Nutno urychleně zpracovat 

dokumentaci a zajistit stavební 

povolení.
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1500
Realizace závisí na možnosti získání 

dotace.

500 500 0 Získána dotace z rozpočtu Stč. kraje -  

50000

Vybrán zhotovitel dokumentace. Po 

vyhlášení vhodného dotačního titulu 

bude požádáno o dotaci.

Vybrán zhotovitel dokumentace. Po 

vyhlášení vhodného dotačního titulu 

bude požádáno o dotaci.

Hledáme možnost dotace pro 

pořízení.

300

20000
Hledáme možnost dotace pro 

rekonstrukci objektu.

Po zaměření uzavřena smlouva o 

smlouvě budoucí s majitelem 

jednoho pozemku o věcném 

břemenu.

Zpracoval: František Haas

TEPELNÉ ČERPADLO DO 

MUZEA SPORTU
Nutno zpracovat projekt.

SYSTÉM PRO RYCHLOU 

DISTRIBUCI HLAS. ZPRÁV 

VAROVNÉHO NEBO INFOR. 

CHARAKTERU PŘI MIMOŘÁD. 

UDÁLOSTECH

V objektu bude zřízeno zdravot. 

Zařízení a prodejna.

Jde zejména o odvedení dešťových vod 

z propustku pod silnicí.

KOMENTÁŘ:  Předpokládaná aktualizace "PROGRAMU ROZVOJE" je doplněna či upravena o aktuální údaje či změny. Pro všechny úpravy zbývajících v Programu uvedených komunikací je zpracována 

dokumentace a pro většinu z nich je vydáno i stavební povolení. Jejich realizace je bohužel zatím závislá na nedostatku fin. prostředků . Předpokládáme vypsání vhodného dotačního titulu, který bychom 

mohli okamžitě s ohledem na uvedený stav připravenosti akcí využít.  Jedinou akcí tohto charakteru je Chodník Valdek - V. Dobrá, jehož výstavba se předpokládá v roce 2018 z prostředků dotace. 

28.10.2017 byla slavnostně za hojné účasti veřejnosti představena nová moderní hasičská stříkačka a tento úkol byl splněn. V současné době jsou vydána stavební povolení i na chodníky do Družce a 

Bezděkova. Pro obnovení cesty z Dubin a odvodnění na Veselov bylo zpracováno geodet. zaměření jako podklad pro jednoduchý projekt a jednání s vlastníky pozemků. K rekonstrukci hřbitova M. Přítočno 

se 25.10.2017 sešli starostové všech čtyř obcí, které hřbitov vlastní a projednali jjsme možnosti a návrhy řešení a uzavřeli dohodu o úhradě nákladů na přípravu a realizaci rovným dílem. Nově b yla do 

Programu zařazena akce "Akumulační nádrž vody na hřišti" a "Rozšíření hasičské zbrojnice".  Rozhodující akcí zůstává tedy Pilotní projekt, jehož cílem je schválení změny č. 1 územního plánu obce. 

"Zadání " 1. změny bylo zastupitelstvem schváleno, je zpracován návrh 1. změny úz. plánu a proběhlo její projednání s veřejnými orgány a organizacemi a veřejné projednání. V  tomto roce předpokládáme, 

že bude změna č. 1 úz. plánu schválena.

CENTRUM SLUŽEB 

BRAŠKOV

OBNOVENÍ CESTY Z DUBIN 

A ODVODNĚNÍ NA VESELOV

Zpracováno geodetické 

zaměření pro zpracování 

dokumentace a jednání s 

majiteli pozemků.

Ing. Dolejšová

CHODNÍK VALDEK    - HORNÍ 

BEZDĚKOV

Jde o část chodníku, jehož rozsah je 

upřesněn dokumentací.

Laitner                          

Ing. Dráb

OBJEKT  PRO RYBÁŘE A 

MLADÉ HASIČE VČETNĚ EL. 

PŘIPOJKY

SPORTOVNÍ HALA

Zpracován projekt; vydáno 

stavební povolení.

Jde o výstavbu nové sportovní haly v 

souladu s územním plánem, vedle 

hřiště J. Valeše. Nutno získat souhlas 

vlastníka pozemku.

Jde o náhradu za nevyhovující objekty 

vč. elektro přípojky.
Připravuje se dokumentace.

Ing. Kolrusz

CHODNÍK VALDEK - 

DRUŽEC

Jde o část chodníku, jehož rozsah je 

upřesněn dokumentací.

Zpracován projekt;  vydáno 

stavební povolení.

Ing. Dolejšová 

Ing. Doksanský

Ing. Dolejšová 

Ing. Doksanský

Záměrem je úspora energie a zlepšení 

klimatizace.

Záměr realizace.

Ing. Dolejšová

Zpracována dokumnetace, je 

požádáno o stavební 

povolení.
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