
 

 

ROZVOJ OBCÍ 

- infrastruktura, služby, spolupráce a partnerství 

 

 

Cíl:  RO 1 ŽIVOT OBYVATEL V OBCÍCH A OBECNÍ INFRASTRUKTURA 

Cíl je zaměřen na rozvoj základní technické infrastruktury včetně vodohospodářské a 

zlepšení vzhledu obcí a životních podmínek obyvatel v nich, zvýšení atraktivity obcí 

pro bydlení i podnikání. Dále na zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti 

veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, 

péče o děti a tělovýchovy a sportu. 

 

 

Opatření:RO 1.1 Zlepšení technické infrastruktury a vzhledu obcí 

Zahrnuje novou výstavbu / obnovu místních komunikací, technické infrastruktury, 
veřejných prostranství, včetně parkovišť a parkových úprav.  
 

Opatření:RO 1.2 Zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury 

Zajištění sítí základní vodohospodářské infrastruktury pro obyvatele obcí – vodovody, 
kanalizace, ČOV pro veřejné potřeby 
 
Opatření:RO 1.3 Zkvalitnění občanského vybavení a služeb 

Zahrnuje novou výstavbu a obnovu objektů kulturní, vzdělávací, volnočasové, sociální 
infrastruktury a infrastruktury veřejné správy a péče o děti. Zahrnuje stavební výdaje 
na budování a obnovu objektů a také související stavební výdaje na stavební obnovu 
a/nebo novou výstavbu sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro 
realizaci projektu (např. vodovodní a kanalizační přípojky do 50m, přípojky elektřiny, 
plynu), dále související stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládku zpevněných 
povrchů a dlažeb (např. plochy pro trhy a jarmarky, odstavné a manipulační plochy, 
parkoviště, přístupové komunikace, chodníky) v souvislosti s projektem, související 
výdaje na parkové úpravy (terénní úpravy, ohumusování, zatravnění, včetně nákladů 
na osivo, nákup a výsadba dřevin), související výdaje na nezbytné oplocení, související 
výdaje na nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software souvisejících s 
projektem  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aktivita:RO 1.1.1 Výstavba a obnova místních komunikací 

Stavební výdaje na novou výstavbu / obnovu místních komunikací III. a IV. třídy a 
komunikací pro pěší jejich součástí a příslušenství (např. všechny konstrukční vrstvy 
vozovek a krajnic, zpomalovací prahy, propustky, mostky, lávky pro chodce nebo 
cyklisty, příkopy a jiná povrchová odvodňovací zařízení, slouží-li výlučně k odvádění 
povrchových vod z této komunikace, dopravní značky a značení, zábradlí a svodidla). 
Výdaje na opatření umožňující bezbariérový pohyb po komunikacích a značení ulic. 
 

Aktivita:RO 1.1.2 Budování a obnova sítí technické infrastruktury 

Výdaje na budování a/nebo obnovu sítí technické infrastruktury – veřejný rozhlas, 
veřejné osvětlení. Zahrnuje také aktivity spojené s budováním inženýrských sítí pro 
novou výstavbu rodinných domů 
 
Aktivita:RO 1.1.3 Obnova veřejných prostranství obce, parkové úpravy a parkoviště 

Výdaje na obnovu veřejných prostranství obce (např. návsí, tržišť, parků), oplocení a 
venkovního mobiliáře (lavičky, stoly, odpadkové koše, stojany na kola, zábradlí, 
úřední desky, informační panely vyjma panelů týkající se publicity projektu), 
obnova/doplnění nových prvků na veřejná prostranství (např. estetické prvky, herní 
prvky –aktivity lze zaměřit pouze na solitérní prvky, které slouží k dotvoření celkového 
charakteru veřejného prostranství), obnova a/nebo výstavba čekáren na zastávkách 
hromadné dopravy. 
Výdaje na parkové úpravy (terénní úpravy, ohumusování, zatravnění včetně nákladů 
na osivo, nákup a výsadba dřevin) vyjma vodních ploch, v zastavěném území obce 
(intravilánu). 

Stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládka zpevněných ploch a dlažeb, zejména 
pro vodu propustných (nezbytné přístupové komunikace, odstavné a manipulační 
plochy, neplacená parkoviště, plochy stavenišť kontejnerů pro komunální odpad)  
 

Aktivita:RO 1.1.4 Nákup komunální techniky 

Výdaje na pořízení komunální techniky související s údržbou veřejných prostranství 
 

Aktivita:RO 1.2.1 Výstavba vodovodů 

Stavební a technologické výdaje na novou výstavbu vodovodů včetně vodovodních 

přípojekdo délky 50 m pro veřejnou potřebu, vodních zdrojů (kopané nebo vrtané 

studny, vrty včetně vystrojení, jímací zářezy, přivaděč ze skupinového vodovodu) a 

souvisejících objektů (čerpací stanice, úpravny vody, vodojemy, hydranty) včetně 

doprovodných sítí technické infrastruktury  

 

Aktivita:RO 1.2.2 Výstavba kanalizací 

Stavební a technologické výdaje na novou výstavbu kanalizací včetně kanalizačních 

přípojek do délky 50 m pro veřejnou potřebu (vyjma dešťových kanalizací)  

 



 

 

Aktivita:RO 1.2.3 Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod 

Stavební a technologické výdaje na novou výstavbu čistíren odpadních vod (ČOV): 

mechanicko-biologické ČOV; kořenové ČOV (předčištění, filtrační pole, vegetační 

celek, odtoková zóna); biologické ČOV (usazovací a kalová nádrž, membrána-modul, 

aktivační modul, akumulační nádrž, dosazovací nádrž, odtok), domovních ČOV 

(vodotěsná nádrž s mechanickým předčištěním, biologickou částí – aktivace, biodisky, 

biofiltry, dosazovací nádrží a kalovým prostorem), včetně provozních budov, 

doprovodných sítí technické infrastruktury pro ČOV (voda, plyn, elektřina, 

komunikační vedení), oplocení a výdajů na nezbytné úpravy recipientu.  

Výdaje na nákup strojů, technologie, hardware, software a vybavení souvisejících s 
projektem na výstavbu ČOV  

- stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládka zpevněných povrchů a dlažeb, 
zejména pro vodu propustných (komunikace, chodníky, odstavné a manipulační 
plochy)  
 

 

Aktivita:RO 1.3.1 Budování a obnova kulturní infrastruktury 

Stavební výdaje na obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), 

budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského 

vybavení a služeb pro kulturní a spolkovou činnost (např. centra společenského 

života, kulturní a spolkové domy)  

 

Aktivita:RO 1.3.2 Budování a obnova infrastruktury zaměřené na péči o děti 

Stavební výdaje na obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), 

budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění péče o děti 

včetně doprovodných stravovacích zařízení s příslušným vybavením (např. školka, 

družina, alternativní objekty poskytující péči o děti)  
 

Aktivita:RO 1.3.3 Budování a obnova infrastruktury vzdělávání 

Stavební výdaje na obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), 

budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského 

vybavení a služeb v oblasti školství (venkovské, malotřídní, komunitní školy) včetně 

doprovodných stravovacích zařízení  

 

Aktivita:RO 1.3.4 Budování a obnova volnočasové infrastruktury  

Stavební výdaje na obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), 

budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění zázemí pro 

sport a volnočasové aktivity především zaměřené na děti a mládež (např. dětská 

hřiště, tělocvičny, klubovny, včetně zázemí (vyjma občerstvení) – např. šatny, 



 

 

umývárny, WC, včetně přestavby a rekonstrukce stávajících objektů a ploch, které 

sloužily původně k jiným účelům, než pro sportovní a volnočasové aktivity 

 

Aktivita:RO 1.3.5 Budování a obnova infrastruktury veřejné správy 

Stavební výdaje na obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), 

budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění výkonuveřejné 

správy – modernizace objektů obecních úřadů, včetně zateplování budov 

 

Aktivita:RO 1.3.6 Budování a obnova sociální infrastruktury 

Stavební výdaje na obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), 

budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění sociálních 

služeb 

 


