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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce                  Obnova vodovodu II. etapa

Předpokládaná realizace  2015 – 2016

Odhad nákladů 50.000.000,- Kč

Finanční zajištění Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

Popis akce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu 
od OÚ až na spodní konec obce Hradec nad Svitavou.

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce      Oprava autobusových čekáren     

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 50.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Výstavba autobusové čekárny u kostela

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce                Výstavba veřejného osvětlení

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 4.000.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Výstavba veřejného osvětlení po celé obci.

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce                Obnova a údržba veřejných prostranství

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 800.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Výstavba odpočinkového parku u pošty.

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce                  Oprava místních komunikací

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 5.000.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Opravy místních komunikací v návaznosti na rozpočtu obce.

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce Vybavení a oprava Společenského domu Formanka

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 450.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Vybudování galerie ze staré promítárny, 
zateplení oken a dveří směrem k silnici,
Vybavení – stoly a židle

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.



List1

Stránka 7

Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce                  Vybavení hřiště u pošty

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 100.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Vybavení hřiště u pošty o posilovací a relaxační zařízení.

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce                  Oprava podlahy v tělocvičně školy

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 200.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Oprava podlahy a parket v tělocvičně školy.

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce Restaurování křížků, oprava hřbitovní zdi

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 350.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Postupná oprava a restaurování křížků,
- u č.p. 140 (Chlupovi)

- u č.p. (Zemánek)
- oprava zdí na místním hřbitově

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.

- u č.p. 177 ( Nedělovi)
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce                       Parkoviště u pošty

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 200.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Výstavba parkoviště u pošty

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce       Sportovní venkovní vybavení v areálu školy.

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 500.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Výstavba venkovního sportovního zařízení
(např. doskočiště, běžecká dráha, dopravní hřiště)

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce                     Restaurování sochy

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 500.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Restaurování soch:
- u kostela
- v areálu hřbitova

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.

- za č.p.186 (Říhovi)



List1

Stránka 13

Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce         Rekonstrukce vodní nádrže u „Žabky“

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 2.500.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Rekonstrukce přírodní nádrže u Žabky,
včetně přítoků a odtoků a stavidel.

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce                             Oprava tarasu

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 1.500.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Postupná oprava tarasů
- na dolní točně
- u rodinných domů č.p.530 a 529
- na horním konci pod č.p. 102 a 98
- na horním konci pod č.p. 46

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce                  Vybavení fotbalového hřiště

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 100.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Dle potřeby a požadavků výbava fotbalového hřiště.

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce Inženýrské sítě k pozemkům určených k výstavbě

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 4.000.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Zasíťování obecních pozemků určených k výstavbě. 
Jedná se o lokality za DPS a za žabkou.

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce         Oprava kaple na dolním konci obce

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 400.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce      Oprava střechy a oplechování věžičky.

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce                               Oplocení 

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 600.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Oplocení obecních pozemků: 
-areál Žabka                                             
- Formanka

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce                          Oprava mostů

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 6.500.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Oprava a rekonstrukce mostů: 
- u Kučerových
- u pošty

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce                    Vybudování parkoviště

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 750.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Vybudování parkoviště: 
- u fotbalovéh hřiště
- u Krušinových

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce                          Sportovní areál 

Předpokládaná realizace  2015 – 2020

Odhad nákladů 20.000.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Výstavba multifunkčního sportovního areálu 
na obecních pozemcích.

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce                 Vybudování dětského centra

Předpokládaná realizace  2015 - 2020

Odhad nákladů 250.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Výstavba dětského centra u Žabky.

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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Program rozvoje venkova obce Hradec nad Svitavou

Obec Hradec nad Svitavou

Druh zpracování PD Územní plán obce Hradec nad Svitavou

Druh akce

Název akce                        Rekonstrukce OÚ

Předpokládaná realizace  2015 - 2020

Odhad nákladů 1.500.000,- Kč

Finanční zajištění dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou.

Popis akce Celková oprava a rekonstrukce OÚ.

Uvedené plánované akce budou postupně realizovány dle finančních možností
obce a progam bude aktualizován a doplňován dle potřeb obce. 
Plán rozvoje obce je otevřený a aktuální, platnost plánu je neomezená. 
Plán rozvoje obce byl schválen dne 19.3.2015 zastupitelstvem obce.
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