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1. Úvod
Akční plán Mikroregionu „Posázavský kruh“ úzce navazuje na zpracovaný
Strategický plán rozvoje (dále jen „strategie rozvoje“) Mikroregionu Posázavský kruh.
Strategie rozvoje řeší komplexní rozvoj mikroregionu v různých oblastech
v dlouhodobém časovém horizontu. Naproti tomu posláním akčního plánu je určit a
podrobněji rozpracovat hlavní aktivity mikroregionu v krátkém časovém horizontu.
Jde o nástroj sloužící k implementaci přijaté strategie rozvoje. Akční plán je
vypracován pro období let 2011 -2014 a respektuje tedy mandát současného
zastupitelstva členských obcí mikroregionu.
Akční plán obsahuje záměry, které respektují současnou situaci v mikroregionu
a dosavadní činnost mikroregionu (zkušenosti, finanční možnosti apod.).
Zakomponované záměry jsou významné pro další aktivní a efektivní práci
mikroregionu a zajištění plnění přijaté strategie rozvoje.
Každý záměr zde uvedený je podrobněji rozpracován a obsahuje také
návaznost na možnosti financování ze zdrojů ČR a EU. Realizace, popř. i rozsah
vytýčených záměrů úzce souvisí právě se získáním finančních prostředků z cizích
dotačních zdrojů. Neobdržení dotace může znamenat výrazné omezení rozsahu,
popř. odsunutí termínu realizace projektu.
Na konci uvedeného období bude prověřena úroveň naplnění uvedených
záměrů nejen z výše uvedených důvodů, ale také v návaznosti na mandát nového
zastupitelstva a na priority nového programovacího období EU.
Předložený Akční plán Mikroregionu Posázavský kruh, resp. zde uvedené
záměry „zapadají“ do všech prioritních os strategie rozvoje. Podrobněji jsou řešeny
především tyto opatření:
Priorita 1: Vytvoření organizační struktury mikroregionu, kvalitní příprava projektů
Opatření 1.1 Vytvořit kvalitní organizaci a management Mikroregionu Posázavský kruh
Priorita 2: Vytvoření kvalitní sociální infrastruktury v obcích
Opatření 2.2 Kvalitní zázemí pro volnočasové vyžití obyvatel, zázemí obcí
Priorita 3: Rozvoj cestovního ruchu
Opatření 3.1 Zlepšení organizace a řízení cestovního ruchu v mikroregionu
Opatření 3.2 Zkvalitnění turistické infrastruktury
Opatření 3.4 Zlepšení nabídky mikroregionu – propagace
Priorita 5: Řešení dopravní infrastruktury
Opatření 5.1 Modernizace místních komunikací v rámci mikroregionu

Součástí akčního plánu jsou také individuální záměry obcí mikroregionu,
včetně specifikace možností financování z grantových programů ČR a EU.
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2. ZDŮVODNĚNÍ
Zpracovaná analytická část strategie rozvoje poukazuje na výrazný potenciál
mikroregionu v oblasti cestovního ruchu. To je dáno především přírodním bohatstvím
území. Oblast je zajímavá převážně z hlediska rekreační turistiky, vhodná pro
návštěvníky upřednostňující klidné a ekologicky čisté prostředí, preferující vodáctví a
méně náročnou pohybovou a poznávací turistiku (cykloturistiku).
Zpracovaná analýza však zároveň poukazuje na horší stav v oblasti propagace
a marketingu území a na stav infrastruktury v oblasti cestovního ruchu. Dále uvedené
aktivity tedy podrobněji rozpracovávají kroky ke zkvalitnění podmínek pro zvýšení
návštěvnosti území mikroregionu.
Při bližším rozboru záměrů obcí zakomponovaných ve zpracované strategii
rozvoje je patrné, že se zde objevuje řada akcí se společným jmenovatelem. Jde
např. o obnovu veřejného osvětlení, sportoviště, obnova místních komunikací,
obnova rybníků apod. Zde je tedy možné shledávat zaměření společného projektu,
který by současně řešil problémy více obcí mikroregionu současně. V rámci tohoto
akčního plánu je pro období 2011-2014 navrženo několik společných projektů resp.
aktivit založených na spolupráci Mikroregionu „Posázavský kruh“.
Použité zkratky:
SR:
Strategický plán rozvoje Mikroregionu Posázavský kruh
OPPI:
Operační program podnikání a inovace
PRV:
Program rozvoje venkova
OPŽP:
Operační program životní prostředí
ROP:
Regionální operační program
OPLZZ:
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
MMR:
Ministerstvo pro místní rozvoj
MŠMT:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Mze:
Ministerstvo zemědělství
MŽP:
Ministerstvo životního prostředí
SFŽP:
Státní fond životního prostředí
SFDI:
Státní fond dopravní infrastruktury
AOPK:
Agentura ochrany přírody a krajiny
OP:
Operační program
FROM:
Středočeský fond rozvoje obcí a měst
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3. AKTIVITY AKČNÍHO PLÁNU
A. Zkvalitnění podmínek pro rozvoj cestovního ruchu
Název projektu:

Zkvalitnění propagace a posílení image mikroregionu

Popis a výstupy projektu:

Záměrem projektu je posílení image mikroregionu jako
turistického cíle, zkvalitnění a rozšíření nabídky pro návštěvníky,
zlepšení informovanosti o turistickém potenciálu mikroregionu,
zvýšení kvality regionálního marketingu a společná propagace
mikroregionu.
Součástí celkového uceleného projektu může být např.:
- tvorba marketingových materiálů, doplnění nabídky,
- vytvoření turistických internetových stránek mikroregionu,
- vytvoření produktů cestovního
nejrůznějším cílovým skupinám,

ruchu

„šitých

na

míru“

- zvýšení informovanosti o mikroregionu pro návštěvníky –
umístění informačních tabulí, navigačních systémů na
vybraných místech v mikroregionu,
- zkvalitnění
značení
stávajících
cykloturistických
v mikroregionu (informační tabule),
- vypracování marketingové studie cestovního ruchu,

tras

- poradenství pro malé a střední podniky, podnikající v oblasti
cestovního ruchu,
- konání seminářů a sympozií o cestovním ruchu v regionální
úrovni.
Vhodným zdrojem financování tohoto projektu je Regionální
operační program (ROP), opatření 2.3 – Propagace a řízení
turistických destinací Středočeského kraje.
Aktivity:

- Specifikace náplně společné žádosti, vč. kalkulace celkových
nákladů
- Příprava žádosti do programu ROP, opatření 2.3

Termín realizace:

I. polovina roku 2011 – specifikace činnosti, výběr vhodné
varianty.
II. polovina roku 2011 – příprava zajištění financování projektové
přípravy, projektová příprava

Předpokládané náklady:

200 – 500 tis. Kč (dle varianty řešení)

Zdroje financování:

Regionální operační program (ROP), opatření 2.3 „Propagace a
řízení turistických destinací Středočeského kraje“

Návaznost na SR:

Opatření 3.1, Opatření 3.4
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Název projektu:

Rozvoj turistických tras v mikroregionu

Popis a výstupy projektu:

Tento komplexní projekt je zaměřen na rozvoj a obnovu
turistických stezek, cyklostezek, cyklotras a naučných stezek
včetně doplňkového zařízení s cílem nabídnout návštěvníkům
mikroregionu jak výlety do okolí, tak i přivést do území
návštěvníky z jiných lokalit. Především cykloturistika patří mezi
stále významnější a dynamicky se rozvíjející oblast cestovního
ruchu
Mikroregionem Posázavský kruh prochází regionální
cykloturistická trasa č. 19, tzv. Posázavská cyklotrasa.
Problémem je však současný stav cyklotrasy (značení)
a vybavení trasy doprovodným mobiliářem. K charakteru a
přírodním krásám je vhodné vytvářet další trasy (např. naučné a
tématické okruhy) a dovést (nabídnout) tak návštěvníky do
všech částí mikroregionu.
Prvním krokem bude tedy vypracování studie rozvoje
turistických tras, která zmapuje mikroregion s pohledu dalšího
rozvoje pěší turistiky a cykloturistiky. Zhodnocení stavu
stávajících tras a jejich doplnění mobiliářem, informačním
systémem apod. Vytipování nových pěších tras, cyklotras a
cyklostezek, naučných a tématických tras. Definování
problematických míst a návrh nutných technických opatření.
Výstupem studie by měl být souhrn konkrétních aktivit pro
rozvoj pěší turistiky a cykloturistiky v Mikroregionu Posázavský
kruh.
Dalším krokem je zpracování projektu pro značení nových
tras + projednání s dotčenými subjekty.
Závěrečným krokem je samotná realizace výstupů studie
v terénu.
Vhodným zdrojem pro financování tohoto projektu (tedy
studie, projektů i realizace) je ROP, opatření 2.2 Veřejná
infrastruktura a služby cestovního ruchu.

Aktivity:

- Specifikace náplně studie
- Na základě specifikace náplně studie odhad nákladů celého
projektu
- Příprava žádosti do ROP
- Realizace

Termín realizace:

I. polovina roku 2011 - Specifikace náplně studie a budoucích
nákladů
II. polovina roku 2011 - Příprava žádosti do ROP
Rok 2012 – Realizace

Předpokládané náklady:

0,5 – 1 mil. Kč

Zdroje financování:

ROP, opatření 2.2 (dotace až do výše 80% celkových nákladů)

Návaznost na SR:

Opatření 3.2
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B. Společné projekty mikroregionu komplexně řešící
individuální problémy jednotlivých obcí.
Název projektu:

Zkvalitnění stavu sportovišť v obcích mikroregionu

Popis a výstupy projektu:

Projekt řeší drobnou údržbu sportovišť, výstavbu dětských
sportovišť a „plácků“ v obcích mikroregionu. Jde spíše o
individuální akce menšího rozsahu, které jsou však z pohledu
rozvoje volnočasového vyžití obyvatel mikroregionu velmi
významné. Zvláštní důraz je přitom kladen na děti, rodiny
s dětmi a mládež.

Aktivity:

Prvním krokem bude konkretizace projektu, tedy sumář
požadavků jednotlivých obcí, vč. nákladů. Pokud celkové náklady
výrazně přesáhnou částku 0,5 mil. Kč je vhodné v návaznosti na
podmínky programu FROM rozdělit projekt do více etap (toto
rozdělení lze udělat např. dle projektové připravenosti akce
v dané obci).
Dalším krokem je tedy zpracování žádosti do programu FROM
jako vhodného zdroje financování tohoto projektu.
- Konkretizace projektu dle požadavků jednotlivých obcích
mikroregionu, vč. stanovení celkových nákladů
- Zpravování a podání žádosti do programu FROM

Termín realizace:

I. polovina roku 2011 – konkretizace obsahu projektu
II. polovina roku 2011 – příprava a podání žádosti do FROM.

Předpokládané náklady:

Nelze přesněji určit,
jednotlivých obcí.

Zdroje financování:

FROM

Návaznost na SR:

Opatření 5.1

záleží

na

budoucích

požadavcích
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Název projektu:

Zkvalitnění
stavu
mikroregionu

Popis a výstupy projektu:

Projekt řeší rekonstrukci, modernizaci či obnovu místních
komunikací. Jedná se opět spíše o individuální akce menšího
rozsahu, které jsou však z pohledu obyvatel mikroregionu velmi
významné.
Prvním krokem bude konkretizace projektu, tedy sumář
požadavků jednotlivých obcí, vč. nákladů. Jako vhodný se jeví
program FROM či ROP – pro obce nad 500 obyvatel.
Dalším krokem je tedy zpracování žádosti do programu FROM či
ROP, jako vhodných zdrojů financování tohoto projektu.
- Konkretizace projektu dle požadavků jednotlivých obcích
mikroregionu, vč. stanovení celkových nákladů

Aktivity:

místních

komunikací

v obcích

- Zpravování a podání žádosti do programu FROM, ROP
Termín realizace:

I. polovina roku 2011 – konkretizace obsahu projektu
II. polovina roku 2011 – příprava a podání žádosti do FROM,
ROP – dle aktuálních výzev.

Předpokládané náklady:

Nelze přesněji
jednotlivých obcí

Zdroje financování:

FROM, ROP

Návaznost na SR:

Opatření 2.2

Název projektu:

Rozšíření kapacit předškolního vzdělávání pro obce
mikroregionu

Popis a výstupy projektu:

Projekt řeší rozšíření stávající kapacity mateřských škol
v mikroregionu, která je v poslední době nedostatečná. Obce ve
kterých se předškolní zařízení nenachází pak těžko hledají
umístění pro děti (vždy jsou upřednostňovány děti z obce ve
které je mateřská škola umístěna).

určit,

záleží

na

budoucích

požadavcích

Prvním krokem bude konkretizace projektu, tedy sumář
požadavků jednotlivých obcí – požadavky na kapacitu a výběr
vhodného předškolního vzdělávacího zařízení (školky) na území
mikroregionu, které se jeví jako nejvhodnější pro rozšíření
kapacity. Vhodným dotačním titulem je program ROP či FROM.

Aktivity:

Dalším krokem je tedy zpracování žádosti do programu ROP či
FROM, jako vhodného zdroje financování tohoto projektu.
- Konkretizace projektu dle požadavků jednotlivých obcích
mikroregionu, vč. stanovení celkových nákladů
- Zpravování a podání žádosti do programu ROP či FROM

Termín realizace:

I. polovina roku 2011 – konkretizace obsahu projektu, podání
projektu do ROP, FROM – dle aktuálních výzev

Předpokládané náklady:

3 - 4 mil. Kč

Zdroje financování:

ROP, FROM

Návaznost na SR:

Opatření 2.2.2
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a

předávání

zkušeností

–

Název projektu:

Vzájemná spolupráce a předávání zkušeností

Popis a výstupy projektu:

Projekt řeší vzájemnou spolupráci při přípravě individuálních
záměrů obcí, předávání zkušeností a řešení společných problémů
(např. autobusová doprava)
Pravidelná společná jednání

Aktivity:

Konzultace individuálních projektů obcí
Společná vyjednávání při řešení dopravní obslužnosti
Termín realizace:

Průběžně 2011-2014

Předpokládané náklady:

0 mil. Kč

Zdroje financování:

NR

Návaznost na SR:

Opatření 1.1.2
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4. INDIVIDUÁLNÍ ZÁMĚRY OBCÍ MIKROREGIONU A MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
ZRUČ NAD SÁZAVOU

Popis záměru

Zdroje financování

Projektová Připravenost Předpokládané Termín
příprava
k realizaci náklady (tis. Kč) realizace

Náměstí MUDr.Svobody

PDÚP

Územní
povolení

35 000

2014

ROP

Spolkový dům

PDSP

realizace

20 000

2011

ROP
A. ROP

Zámek III. etapa

Studie

20 000

2014

B. Ministerstvo kultury, především Program záchrany architektonického dědictví
C. Dotační program Středočeského kraje Fond obnovy památek

Park a zeleň ve městě

PD

10 000

2012

Kotelna – centrum soc.
služeb

PDSP

Kanalizace

PDSP

Oprava místní
komunikací

realizace

10 000

2011

Stavební
povolení

80 000

20122013

SFŽP

Studie

20 000

20122014

ROP, FROM

Rekonstrukce veřejného
osvětlení – IV. etapa

PDSP

20 000

20122014

FROM

Kamerový systém

Studie

3 000

Zvýšení kapacity MŠ

PDSP

Rekonstrukce Zručského
dvora
Pěší stezka včetně
rozhledny

Stavební
povolení

SFŽP
ROP

Ministerstvo vnitra - program prevence kriminality

3 500

2012

Studie

30 000

2014

Studie

7 000

2013

ROP
ROP, FROM

ROP
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Akční plán 2011 - 2014

Cyklostezka

PDSP

Stavební
povolení

12 000

2011

ROP

Protipovodňová opatření

PDSP

Územní
rozhodnutí

120 000

20112013

Ministerstvo zemědělství

Rekonstrukce rybníku v
Želivci

PDSP

Stavební
povolení

1 000

2012

SFŽP

Rozšíření parkovacích
míst

PDSP

4 000

20122013

Obnovení jezírka
v zámeckém parku

PDSP

700

2012

1 500

2013

5 000

2013

Relaxační koutek pro
seniory
Rekonstrukce zázemí
pro dobrovolné hasiče ve
Zruči nad Sázavou

PDSP

Rekonstrukce zázemí
pro dobrovolné hasiče v
Nesměřicích

Studie

2 500

2013

FROM

Zručská hřiště ožívají

PDSP

4 600

2014

ROP

Stavební
povolení

FROM
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HORKA II
Popis záměru

Projektová Připravenost
příprava
k realizaci

Předpokládané
Termín
náklady (tis.
realizace
Kč)

Zdroje financování

Dokončení rekonstrukce
zámku a zámecké
zahrady Horka II

Stavební
projekt

Vydáno
stavební
povolení

4 000

2013

Čistírna odpadních vod

Stavební
projekt

Staveb. řízení
nezahájeno

45 000

2013

Výstavba víceúčelového
hřiště Horka II

Bez
projektu

1 000

2012

Fond sportu a volného času Středočeského kraje

Rekonstrukce veřejného
osvětlení

Bez
projektu

3 000

2012

FROM

Rekonstrukce kulturního
domu Čejtice

Bez
projektu

1 000

2013

SZIF

Rekonstrukce
kulturního zařízení
Onšovec

není

1 500

2012

SZIF

Rekonstrukce
bývalého vepřína
Horka II

není

20 000

2014

FROM

Rekonstrukce hřiště
Onšovec

není

1 000

2012

Fond sportu a volného času Středočeského kraje

Rekonstrukce a
výstavba místních
komunikací

není

8 000

Fond kultury a obnovy památek Středočeského kraje

SFŽP, MZE, Fondu životního prostředí Středočeského kraje.

2012-13 FROM

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Posázavský kruh
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Vyčištění požárních
nádrží Horka, Okovec,
Čejtice

není

1 500

Rekonstrukce sociální
budovy v autokempu
v Horce II

není

3 000

2012

SZIF

Rekonstrukce zeleně a
výsadba nové

není

1 900

2012

SFŽP

Oprava drobných
památek

není

900

2014

Fond kultury a obnovy památek Středočeského kraje

Oprava a rekonstrukce
požárních zbrojnic –
Horka, Onšovec a
Čejtice

není

4 000

2013-14 FROM

2013-14 FROM

CHABEŘICE

Popis záměru

Projektová Připravenost
příprava
k realizaci

Autobusové zastávky

není

Garáž pro hasičské auto
Holšice

není

Výstavba rybníků
Park na návsi v Holšicích
Oprava návsi v Čížově

záměr

Předpokládané
Termín
náklady (tis.
realizace
Kč)

Zdroje financování

100

2011

FROM

záměr

400

2012-14

není

Záměr

3 000

2012-14

SFŽP, Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství

Projekt

Připravuje se

200

2012-14

SFŽP, Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství

není

Záměr

500

2012-14

SZIF

Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Posázavský kruh
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Umělý povrch na hřišti
v Chabeřicích

není

Záměr

500

2012-14

Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence

Vybavení hasičských
kluboven

není

Záměr

200

2012-14

Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

Oprava fasády na bývalé
škole v Holšicích

není

Záměr

750

2012-14

FROM

Nákup traktoru
+příslušenství

není

Záměr

1 000

2012-14

SFŽP, SZIF

Projekt

záměr

300

2012-14

FROM

Osvětlení k vlakovým
zastávkám

KÁCOV
Popis záměru

Projektová Připravenost
příprava
k realizaci

Vodovod

Stavební
projekt

ČOV

Stavební
projekt

Splašková kanalizace

Stavební
projekt

Přístavba MŠ
Bezdrátový veřejný
rozhlas

Vydáno
územní
rozhodnutí,
stavební
povolení
Vydáno
územní
rozhodnutí,
stavební
povolení

Předpokládané
Termín
náklady (tis.
realizace
Kč)
50 000

2012-14 MZe, SFŽP

35 000

2012-14 MZe, SFŽP

20 000

2013-14 SZIF, SFŽP

Stavební
projekt

2 000

2013-14 SZIF, FROM, ROP

Projekt

1 500

2013-14 SFŽP

Vydáno ÚR

Zdroje financování

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Posázavský kruh

Rekonstrukce a rozšíření
veřejného osvětlení

Akční plán 2011 - 2014

Projekt

1 500

2013-14 MMR

Rekonstrukce střechy
zámku

Stavební
projekt

6 000

2012-14 Ministerstvo kultury ČR, Fond kultury Středočeského kraje

Rekonstrukce vnitřních
prostor zámku – přízemí

Stavební
projekt

10 000

2014

Ministerstvo kultury ČR, Fond kultury Středočeského kraje, SZIF, popř. Evropské fondy

Rekonstrukce místních
komunikací

Stavební
projekt

5 000

2012

ROP

Rekonstrukce lipových
alejí a zeleně v Kácově

Projekt

Rekonstrukce chodníků

Stavební
projekt

Zateplení, výměna oken,
nová omítka u domu č.p.
14,15

Stavební
projekt

Územní
rozhodnutí,
stavební
povolení

SP

1 500

2012-14 SFŽP

1 500

2012- 14 ROP, FROM

4 000

2012 –
2013

SFŽP

PERTOLTICE
Popis záměru

Projektová Připravenost
příprava
k realizaci

Předpokládané
Termín
náklady (tis.
realizace
Kč)

Komunikace a chodníky
v obcích

PDSP

SP

1 000

2012

Kanalizace v Pertolticích

není

není

20

2013-14

Rybník v Lazištích

není

není

500

2013-14

Zdroje financování
FROM
Fond životního prostředí Středočeského kraje

OPŽP, Fond životního prostředí Středočeského kraje, SZIF
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Rekonstrukce veřejného
osvětlení

není

není

400

2013-14

FROM, SZIF

Veřejný rozhlas

není

není

400

2013-14

FROM

Rekonstrukce
pertoltického parku

PD

ohlášení

700

2012

OPŽP, Fond životního prostředí Středočeského kraje

Hasičská zbrojnice

PD

bez povolení

200

2011

SZIF

Rekonstrukce zdi kolem
kostela

není

Bez povolení

1 000

2013-14

FROM, SZIF

Lesní cesty

PD

SP

4 000

2012-14

SZIF

Zateplení a výměna oken
na OÚ

není

není

1 000

2013-14

Odbahnění rybníku

není

není

600

2013-14

ŘENDĚJOV
Popis záměru

Projektová Připravenost
příprava
k realizaci

Předpokládané
Termín
náklady (tis.
realizace
Kč)

Zdroje financování

Dětské hřiště v Jiřicích

Projekt

SŘ
nezahájeno

330

20112014

MMR

Rekonstrukce
komunikací a chodníků

PDSP

SŘ
nezahájeno

6 000

20112014

FROM, MMR

Výměna oken a dveří
v budově OÚ

není

není

670

20112014

FROM ,MMR

Rekonstrukce veřejného
osvětlení v N.
Samechově a Jiřicích

není

není

250

20112014

FROM

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Posázavský kruh

Rozšíření veřejného
bezdrátového rozhlasu

není

Rozšíření veřejného
osvětlení v Jiřicích a St.
Samechově

není

Rekonstrukce
autobusové zastávky
v Řendějově a Novém
Samechově

není

Rekonstrukce parku na
návsi v Řendějově a
Jiřicích

není

Oprava budovy OÚ
Řendějov

není

není

není

není

není

není

Akční plán 2011 - 2014

150

20112014

FROM

500

20112014

FROM

200

2014

FROM

200

2014

SFŽP, Středočeský fond životního prostředí a zemědělství

1 500

2014

SZIF, FROM

VLASTĚJOVICE

Popis záměru

Projektová
příprava

Připraveno Předpokládané
Termín
st
náklady (tis.
realizace
k realizaci
Kč)

Dešťová kanalizace

Studie řešení

Staveb.
řízení
nezahájeno

Výstavba, rekonstrukce a
oprava místních
komunikací

není

není

Rozšíření a rekonstrukce
veřejného rozhlasu

Studie

Odbahnění rybníků

není

Vybudování přírodního
koupaliště

není

Zdroje financování

3000

2014

FROM

10 000

2011-14

FROM

500

2011

Rozpočet obce

není

700

2012-14

SFŽP,MZE

není

5 000

2014

FROM

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Posázavský kruh

Akční plán 2011 - 2014

A. SFŽP (Oblast ochrany vod),
Čistírna odpadních vod,
včetně splaškové
kanalizace

studie řešení

Výsadba a údržba
veřejné zeleně

B. MZE (Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací),

80 000

2012-14

studie řešení

700

2012-14

SFŽP, Fondu životního prostředí Středočeského kraje

Vybudování obecních
bytů

studie řešení

500

2013-14

MMR - Podpora výstavby nájemních bytů

Výstavba víceúčelového
sportoviště

není

1 000

2011-14

FROM

6 500

2011-14

FROM

12 000

20122013

FROM

300

2012

FROM

Rekonstrukce a nové
využití areálu AGRO

ÚP

není
PD

Rekonstrukce křižovatky
a místní komunikace u
MŠ

Stavební
projekt

Ordinace praktického
lékaře

Stavební
projekt

Vydáno
stavební
povolení

C. Fondu životního prostředí Středočeského kraje,

DOLNÍ POHLEĎ

Popis záměru
Oprava kapličky na návsi
Vybudování přístupové

Projektová Připravenost
příprava
k realizaci

ohlášení
stavby
projekt

stav. řízení

Předpokládané
Termín
náklady (tis.
realizace
Kč)

Zdroje financování

100

2012

FROM

2 000

2012

FROM

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Posázavský kruh

komunikace ke stavebním
parcelám
Údržba místních
komunikací
Rozšíření veř.
Bezdrátového rozhlasu
Rozšíření veřejného
osvětlení

Akční plán 2011 - 2014

nezahájeno
bez
projektu
bez
projektu
bez
projektu

není

100

2011-14

FROM

není

100

2011-14

FROM

není

200

2011-14

FROM

