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Název: Specifikace: Odhad nákladů: 
ČOV Další etapa oprav, výměna 

ručních česel za strojní. 
800 tis. Kč 

Chodník III. etapa  1 200 tis. Kč 

Přestavba čp. 190 Zajištění statiky objektu, 
zajištění prasklin fasády 300 
tis.   zateplení + fasáda 2 mil,  
+ zázemí pro hřiště a zázemí 
pro sál  - využít sklepní 
prostory + zastřešení vstupu 
400 tis. Kč, dokončení 
venkovních terénních úprav 
okolo objektu 100 tis., 
retenční nádrž pod 
objektem čp. 190  cca 150 
tis Kč. 
 

2 950 tis. Kč 

Víceúčelové dětské hřiště Oplocení sportovní travnaté 
plochy + částečně areál + 
parkoviště, dobudování 
areálu. 
 

500 tis. Kč 

Veřejné osvětlení – II. etapa Doplnění světel na 
neosvětlená místa, 
rekonstrukce 2 ks rozvaděče 
VO. 

2 500 tis. Kč 

Rekonstrukce místních 
komunikací + dopravní 
značení v obci 

 6 000 tis. Kč 

Mateřská škola Revitalizace zahrady, 
rekonstrukce elektriky, 
oprava podlah. 

1 000 tis. Kč 

Revitalizace hřbitova Nové oplocení, rekonstrukce 
márnice, lipová alej, 
osvětlení. 

800 tis. Kč 

Výsadba stromů Založení ovocného sadu. 100 tis. Kč 

Rekonstrukce stanoviště 
odpadů za čp. 231 

Případně realizace nového 
stanoviště. 

200 tis. Kč 

Veřejná prostranství Dokončit revitalizace + 
rozšířit ovocný sad 

300 tis. Kč 

Kanalizace Oprava stávající stoky + 
napojení, které stávající 
stoka umožňuje 

2 000 tis. Kč 

Dešťová kanalizace  100 tis. Kč 

Střecha DPS Další etapa.  2 000 tis. Kč 

Fotovoltaické panely Střechy DPS + čp. 190 2 000 tis. Kč 
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(márnice + osvětlení 
hřbitova). 

DPS – Realizace výměny 
vytápění 

 5 000 tis. Kč 

DSP – Odlehčovací služba   

Revitalizace pozemku se 
skládkou 

Přebudování na relaxační 
místo. 

300 tis. Kč 

Obnova budovy OÚ  300 tis. Kč 

Veřejný internet v obci + Zastávky BUS. 100 tis. Kč 

Spodní rybník Oprava zbývajících břehů + 
celkové odbahnění. 

1 500 tis. Kč 

Rybník u mlýna Odbahnění, vyčištění, 
revitalizace vodních ploch a 
okolí + odkup protilehlého 
pozemku. 

1 000 tis. Kč 

Obnova studánek  200 tis. Kč 

Vybudování odstavných 
ploch 

Další etapa.  

Vybudování tůně; retenční 
nádrže 

(Naproti rybníku u mlýna); 
na vhodném místě. 

500 tis. Kč 

Oprava stanoviště na 
bioodpad 

 100 tis. Kč 

Propojení nového 
relaxačního místa na 
stávající cyklostezku 

„Pěšinou“ (lavičky + stromy) 150 tis. Kč 

Značení cyklostezky + Stezky po Janově  100 tis. Kč 

Zásobování pitnou vodou Vybudování vodovodu 
v částech obce, kde chybí 

3 000 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 


