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Program rozvoje obce BOŘANOVICE
1. Rozvoj a obnova infrastruktury

.

o
o

.
.
o
o
o
.
o
o

oprava komunikace s položenímnového povrchu (u1. chatařská a okrajová, Na
Parcelách)
opravy stávaj ícíchpoškozených komunikací (Hlavní, pííóná, y zahr adách)
zbudování nových chodníků:
- od zastávky autobusů ke křižovatce Mělnická x Hovorčovická) ve spolupráci
s firmou JIP majetková, s.r.o.
- ul. Družstevní
- ul. Hlavní (cca od ul. V Mokřinách k bývalé škole)
- propojení obcí Líbeznice, Bořanovice a Praha - Březiněves
oprava historického mostku u pivovarského rybníka
Řešení nízkéhotlaku vody z vodovodního řadu - stavba vodojemu s tlakovou
stanicí
Rozšířeníaintenzifikace Čov
Zbudováníkana|izačního řadu (tlakové.ho) v ul. V Alejíčkách
obnova arozvoj inženýrských sítí(voda, kanalizace), doplnění hydrantů,
prodlouženíkana|izačníhoa vodovodního řadu v ul. Chatařská, po intenzifikaci
ČOV dobudování kanalizačníhořadu v ul. V Alejíčkách
obnova světelných zdrojů akabeláže, včetně některých sloupů
Nové osvětlení v celé ulici V Alejíčkách(kabeláž, sloupy, svítidla)
Rekonstrukce a doplnění místníhorozhlasu

2. Zvýšenípřitažlivosti obce
o vyhledání vhodné lokality (koupení pozemku) pro zbudování sportovního areálu
o Doplnění stávajícího dětského hřiště v ul. Hraniční,oprava čivýměna oplocení
o podpora tradičníchi nových kulturních a společenských akcí
. Řešení prostoru před restaurací ,,pod smrkem" - altáns posezením a stoly
o příprava prostor pro poskytování drobných služeb obyvatelstvu
. opravy a péčeo drobné obecní historické pamatky (kaplička ,,u kiížku"a

o

kaplička na louce ,,U Kříže", reliéf sovy na budově bývalé školy ap,)
propagace a přiblíženíhistorie našíobce občanůmi návštěvníkům; doplnění

o
.
.

informačníchpanelů a map, zŤízeníprohlídkového turistického okruhu
Fotograťtckábrožura o historii a současnosti obce
zbudování výhledny či rozhledny u Bořanovického háje od Hliníka
Doplnění a obnova zeleně v centru obce, včetně dosadby stromů

3. Zachování a obnova krajiny
. Údržbaúdolía svahů kolem přístupových cest do Bořanovického háje (Hliník a
Zadní Horka) s dosadbou vhodných stromů a keřů.

o
.
.
o
.
o
o

Výsadba stromů podél komunikací - aleje (ul. Hlavní, V Alejíčkách,k Březiněvsi,
k Hovorčovicům), kolem rybníka anaZadni Horce
Revitalizace vodních ploch - zámecký rybníček(odbahnění, utěsnění břehu podél
bývalého pivovaru ahráze, nová výpusť) a Pivovarského rybníka (úpravy
dotěsnění ltréne, nový přeliv, zpevnění břehu v jižníčásti a odbahnění)
Údržbaporostů nabíezíchLibeznického potoka a v okolí rybníkůamezirybníky
Budování a ochrana drobných staveb v krajině (zídky, studánky, odpočívadla)
útlid krajiny
Likvidace černých skládek
obnova silničních příkopů

4. Služby pro občany

.

o
o
o
.
o
o
o
.
.
.
.
o

vypsat architektonickou soutěž navyužití budovy bývalé hospody či spíšejejího
pozemku pro novou multifunkční (víceúčelovou)budovu, která by byla
dominantou středu obce (např, s věžovitou stavbou pro vyhlídku, s hodinami), a
aby zapadla do jejího rázu, Sloužila by pro kulturu (společenský sál), sportovní
využití,volnočasovéaktivity, klubovny spolků, knihovna, apod. Součástí by byla
restaurace.

Doplňování veřejných prostor obecním mobiliářem (lavičky, odpadkové koše
informačnísystémy apod.)
postupnáúprava a rozšířenímíst pro stání kontejnerů na tříděný odpad (zpevnění
p lo ch, za\<rYí ohrazením)
Realizace sběmého a odkládacího místa u Čov včetně oplocení s vraty,
zpevněním a dorovnání podkladu na odstavení kontejnerů, buňkou pro obsluhu a
kíytými přístřešky
sběr velkoobjemového anebezpeěného odpadu-2x ročně
zajíšténíspádovosti Mš
příspěvky na ozdravné pobyty dětí
Příspěvky seniorům od 70 let
Spolupráce s charitou
spolupráce apodpora na projektu Revitalizace kulturně historického centra
,,Pakoměřický zámeěek'o, které má občanůmnabízetkultumí a odpočinkové
zénemí
zlepšení komunikace s občany
zvýšenípřehlednosti a atraktivnosti internetových stránek obce
upřednostňování místníchdrobných živnostníkůpři zajišťovánípracípro obec

5. Bezpečnost

o
o
.
.

zíntenzivnění spolupráce s obecní policií
Instalace kamerového systému navybranámísta v katastru obce
Dopravní znaěení v obci - postupné obnovování
Dopravní situace -zvýšeníbezpečnosti provozu (zménapřednosti, zákaz stání)

6. Správa a údržbaobecního majetku

.
o
.
o

.

a veřejných

prostor

Údržbaveřejných prostranství
opravy nemovitostí urěených k bydlení, které jsou ve vlastnictví obce
příprava nízkoenergetických úprav budov ve vlastnictví obce
udržitelný růst obce - definovat etapy Úp a zajistit dodržováníúpa zákonných
předpisů (zejména stavebního zákona apo d. )
Řešení parkování v ulicích obce

7. Ostatní

o
o
o
o

Aktivní zapojení oběanů a spolků do kulturního a společenského života obce
kulturních a sportovních akcí pořádaných spolky
snaha o zajištěnícentra pro spolkovou a sportovní činnost a dalšímultifunkční
využítípro občany ajejich děti
usilování o zajištěnídotací na některé projekty, podpora akcí s účastídotačních
titulů
získávání finančníchpříspěvků a sponzorských darů od místníchfirem případně
i od realitních investorů
a podpora

V Bořanovicích dne l2.I2.20I9

žŤtOndřej Zoubek
místostarosta

Libor Řápek
starosta

Příloha k Místnímuprogramu obnovy obce Bořanovice 2O2O - 2023

předběžné cenové kalkulace:
nvestice
Oprava komunikace části ulice Chatařská a
Okrajová

Předpokládaný
rozpočet (bez DPH)

Předpokládaná
doba realizace

Zdroj financování

Dotačníprogram
6 000 000

2020

Stř. kraje (FROM),

vlastní zdroie
Evropský dotační

Zbudování nových chodníků- ul. Družstevní

4 000 000

2o2o,2021,

program (lROP),

vlastnízdroje
Zbudování nových chodníků- ul. Hlavní od cca
ul. V Mokřinách k bývalé škole

Nové osvětlenív ulici V Alejíčkách

5 000 000

1 500 000

2023

2020,2o2t

Dotačníprogram
(lROP), vlastní
zdroje
Dotačníprogram
Stř.kraje (FROM),

vlastnízdroje

Obnova světelných zdrojů a kabeláže

300 000

2o2o -2023

Vlastní zdroje
Dotace

Revitalizace Pivovarského rybníka (oprava
hráze, zbudování přelivu, zpevnění břehů,
odbahnění)

4 000 000

2023

Revitalizace - Zámecký rybníček

2 000 000

2020,2021,

Ministerstvo
zemědělstvínebo
Státní fond ŽpčR,
vlastní zdroie
Dotace
Ministerstvo
zemědělství,
vlastnízdroie
Dotačníprogram
Stř.kraje,

Rozšířenía intenzifikace Čov

zbudování sběrného a odkládacího místa

6 000 000

400 000

2o2I,2022

2020 -2023

Ministerstvo
zemědělství,
příspěvek
investorů, vlastní
zdroie
vlastní zdroje,
dotace

Likvidace černých skládek

2 500 000

Řešení prostoru před restaurací,,Pod Smrkem"

Zbudovánívýhledny či rozhledny
Bořanovického Háje

500 000

u

3 000 000

Multifunkčníbudovy

Státní fond ŽpčR,

vlastnízdroje

202I

Dotačníprogram
Stř.kraje, vlastní
zdroje

2023

Dotačníprogram,
příspěvky od firem
a dobrovolníků,
vlastnízdroje

30 000

2o2o -2022

Vlastnízdroje

500 000

2020 -2022

Vlastní zdroje

Rekonstrukce a doplnění místního rozhlasu

Architektonickou soutěž o návrh nové podoby

2020 -2023

V Bořanovicích dne 1.2.12.2019

Ť+ý
Libor Řápek

Ondřej Zoubek
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