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1. Ú V O D

Program obnovy vesnice Močovice vznikal vpodstatě současně se zadáním pro vypracování
územního plánu obce. Obecní zastupitelstvo si totiž plně uvědomilo, že cíle Programu venkova se
zcela ztotožňují s potřebami obce a rozhodlo o urychleném vstupu do této akce. Aby obec splnila
zásady a podmínky účasti v Programu venkova, byla vytvořena pracovní skupina pro obnovu
vesnice, jejímž prvotním úkolem se stalo vypracování Programu obnovy vesnice Močovice a zadání
Územního plánu obce Močovice.
Program obnovy vesnice Močovice zahrnuje současný stav obce a seznam jednotlivých
akcí a aktivit pro obnovu obce, plánovaných na období 1998 až 2006. Podrobnější rozbor a
konkretizace akcí budou obsaženy v Územním plánu obce, s jehož schválením je uvažováno
koncem roku1998.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
2.1 Poloha obce
Obec Močovice se nachází v severovýchodní části okresu Kutná Hora, asi 3 km od Čáslavi. Leží
ve zvlněném kterénu Čáslavské kotliny. Intenzívně zemědělsky využívaná krajina je mírně zalesněna.
Obcí protéká vodní tok Klejnarka. Katastrální území má rozlohu 489 ha.
2.2 Obyvatelstvo a bytový fond
V obci žije 315 trvale bydlících občanů. Průměrný věk činí 37 let. V poproduktivním věku je 22%
obyvatel. Obydlených rodinných domků je v obci 107, neobydlených domů 9 a objektů pro individuální
rekreaci 17. Bytové domy v obci nejsou.
2.3. Výroba průmyslová
Není v obci zastoupena.
2.4 Drobná výroba a služby
V obci jsou 2 soukromé autoopravny, 3 truhlářství, 1 prodejna, 1 restaurace a 1 kadeřnictví.
2.5 Výroba zemědělská
Na území obce hospodaří Zemědělské družstvo vlastníků Krchleby a jeden soukromý rolník.
2.6 Občanská vybavenost
V obci je místní obecní úřad, mateřská škola, knihovna, lékařská ordinace, kadeřnictví, 1
prodejna, 1 restaurace, hasičská zbrojnice, hřbitov. Ke kulturním a sportovním akcím je využívána
budova sokolovny a fotbalové hřiště.
2.7 Zájmová sdružení
Na honebních plochách hospodaří Myslivecké sdružení Močovice. Místní členové Českého
rybářského svazu v Čáslavi obhospodařují vodní tok Klejnarka. Tělovýchovná jednota TJ SOKOL
Močovice se věnuje nejen sportu, ale podílí se rovněž na veřejných akcích v obci, stejně jako členové
Svazu dobrovolných hasičů v Močovicích.

2.8 Komunikace
Obcí procházejí silnice 2. a 3. třídy. Ostatní komunikace mají obslužný charakter.Chodníky
s pevným povrchem v obci nejsou.
2.9 Hromadná doprava
V obci je provozována pouze autobusová doprava. Obcí procházejí 3 autobusové linky.
Cestujícím slouží 2 autobusové zastávky.
2.10 Telekomunikace
V roce 1998 má být realizována telefonní ústředna v obci Vodranty, pak provedeno položení
telefonního vedení a připojení účastnických stanic v obci Močovice.
2.11 Zásobování el. energií, zemním plynem, teplem
Obec je napojena na el. síť., jejímž provozovatelem je STE a.s. RZ Kolín, obvodní služebna
Čáslav. Současný výkon je dostačující, nepokryje ale případný zájem o el. vytápění.
Zemní plyn není do obce zaveden. Stávající objekty jsou vytápěny lokálně - většinou tuhými palivy, v
několika případech el. topidly akumulačními nebo přímotopnými.
2.12 Vodovod, kanalizace
Obec nemá vodovod. Občané využívají vlastních studní, případně některou ze 4 studní
obecních. Kanalizace je pouze dešťová. Odpadní vody jsou zachytávány v jímkách, ze kterých jsou
vyváženy k likvidaci.
2.13 Veřejné osvětlení
V obci je vybudováno veřejné osvětlení. Je už ale nehospodárné a poruchové.
2.14 Likvidace komunálních odpadů
Obec nemá vlastní skládku odpadů. Domovní odpad je ukládán do popelnic a kontejnerů. Jeho
odvoz a likvidaci zabezpečuje MVE Čáslav.Tato organizace provádí rovněž sběr, odvoz a likvidaci
ostatních odpadů.

3. S E Z N A M

AKCÍ

3.1 Územně plánovací dokumentace
--------------------------------------3.1.1 Zpracování návrhu územního plánu obce a jeho schválení.
T.: 12/98
(předpokládaný termín dokončení akce)

3.2 Zkvalitnění občanské vybavenosti
----------------------------------------3.2.1 Rekonstrukce kadeřnictví v obecní budově.
T.: 5/98

3.2.2 Celková oprava sociálního zařízení včetně zastřešení v pronajaté obecní restauraci.
T.: 11/98
3.2.3 Vydláždění nezpevněné plochy v areálu místní mateřské školy.
T.: 10/98
3.2.4 Stavební opravy a úpravy v hasičské zbrojnici.
T.: 9/98
3.2.5 Plynofikace sokolovny.
T.: 2/03
3.2.6 Zavedení internetu do mateřské školky.
T.: 1/04
3.2.7 Zavedení internetu do obecní knihovny.
T.: 1/05

3.3 Zkvalitnění komunikací
---------------------------3.3.1 Vybudování 1. úseku chodníku podél jedné strany silnice III/338 21.
T.: 5/98
3.3.2 Vybudování 2. úseku chodníku podél jedné strany silnice III/338 21.
T.: 4/99
3.3.3 Vybudování části chodníku podél jedné strany silnice II/337.
T.: 5/99
3.3.4 Rekonstrukce místní komunikace ke hřbitovu.
T.: 11/99
3.3.5 Vybudování lávky pro pěší přes vodní tok.
T.: 10/00
3.3.6 Vybudování místní komunikace pod hřbitovem.
T.: 10/00
,
3.3.7 Rekonstrukce kanálu podél silnice k Vodrantům.
T.: 7/03
3.3.8 Rekonstrukce kanálu u rybníka.
T.: 9/06

3.4 Zkvalitnění technické infrastruktury.
-------------------------------------------3.4.1 Rekonstrukce veřejného osvětlení - 1. část.
T.: 9/99
3.4.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení - 2. část.
T.: 9/00
3.4.3 Náhrada stávající zničené autobusové čekárny novou.
T.: 8/99

3.4.4 Vybudování obecního vodovodu a kanalizace.
T.: 10/04
3.4.5 Plynofikace obce.
T.: 10/06

3.5 Úpravy veřejných prostranství.
------------------------------------3.5.1 Osázení stráně nad hřbitovem zelení.
T.: 5/99
3.5.2 Úprava parku u pomníku padlých.
T.: 10/99
3.5.3 Obnova přírodního koupaliště na vodním toku.
T.: 6/99
3.5.4 Výsadba zeleně na obecních pozemcích v obci.
T.: 5/99
3.5.5 Oprava jezu na vodním toku.
T.: 9/03
3.5.6 Protipovodňové úpravy na vodním toku Klejnarka.
T.: 7/07

3.6 Obnova a údržba venkovské zástavby, nová výstavba
--------------------------------------------------------------3.6.1 Dokončení oprav a úprav budovy a okolí obecního úřadu.
T.: 9/99
3.6.2 Oprava márnice a hřbitovních zdí na místním pohřebišti.
T.: 10/99

3.6.3 Odbahnění obecního rybníka.
T.: 9/05
3.6.4 Vybudování inženýrských sítí včetně komunikací v lokalitě V Lánech.
T.: 10/08
3.6.5 Vybudování inženýrských sítí včetně komunikací v lokalitě Cihelna.
T.: 10/10

4. D A L Š Í A K T I V I T Y
4.1 Směřující k sounáležitosti obyvatel s obcí
--------------------------------------------------

Tyto aktivity budou probíhat průběžně. Jejich cílem bude informovat občany o Programu
obnovy vesnice Močovice a přimět je ke spolupráci na jeho realizaci.

4.2 K ochraně a obnově krajiny
----------------------------------

Také tyto aktivity budou prováděny průběžně. Při činnostech budou naplňovány záměry ,
uvedené v Generelu lokálního ÚSES pro k.ú. Močovice.

4.3 K rozvoji hospodářství v obci
-----------------------------------

Průběžně budou uskutečňovány kroky k podpoře podnikání na vesnici, k rozvoji pracovních
příležitostí a k rozvoji zemědělské a průmyslové činnosti, obchodu a služeb.

5. Z Á V Ě R
Uskutečnění výše uvedených akcí je pro obec nezbytností. Dokončení většiny z nich
v plánovaných termínech je zcela reálné. Vybudování obecního vodovodu, kanalizace a plynofikace
obce jsou ale jednoznačně závislé na přidělení státních dotací.

Program obnovy vesnice Močovice byl projednán a schválen na zasedání obecního
zastupitelstva
dne 11. února 1998. Jeho aktualizace byla projednána a schválena obecním zastupitelstvem dne
18.6. 2003.

Kos Milan, starosta

