
Plán investičních akcí na r. 2023 a další roky. 
 

 
Parkovací a odstavná místa "Na Obci"  

K dokončení této stavby je ještě třeba realizovat sjezdy z tělesa vozovky k nemovitostem na levém 

břehu Klejnarky a přístup k lávce přes vodní tok. Akce ale je v současnosti pozastavena, neboť je 

nutné dořešit optimální likvidaci dešťových srážek ze střech přilehlých nemovitostí.  

 

Rekonstrukce budovy čp. 26 (obecní úřad)  

Vzhledem k finanční náročnosti bude k této akci přistoupeno až po realizaci rekonstrukce obchodu a 

hospody.    

 

Hřbitov  

Stavební projekt na celkovou náročnou opravu hřbitova byl schválen v r. 2015. Vhodný dotační titul 

na tuto akci v hodnotě cca 3,5 mil. Kč nebyl vypsán. Obec proto realizaci opravy hřbitova rozdělila na 

tři etapy. V roce 2018 získala dotaci, kterou vypsalo Ministerstvo zemědělství v max. výši 700 tis. Kč. 

Se zapojením vlastních finančních prostředků obec v r. 2018 realizovala 1. etapu rekonstrukce, tj. 

opravu zborcené severní zdi hřbitova, v celkové hodnotě cca 1 mil. Kč. V období 2020-2021byla 

realizovaná II. etapa opravy hřbitovní zdi.  Byly tak opraveny východní a jižní (vstupní) části 

hřbitovní zdi. Třetí etapa je nejnáročnější. Během ní dojde k demolici západní stěny hřbitova, 

k novému statickému zajištění, vybudování nových základů a nové zdi dle schváleného projektu. 

Vhodná finanční dotace zatím nebyla vypsána.  

 

Výstavba-rekonstrukce silnice III/33721 (na Krchleby) 

Tato rekonstrukce je, po výstavbě nového mostu na Čáslav v r. 2019, další významnou stavbou 

Středočeského kraje - Krajskou správou a údržbou silnic. V červnu 2021 bylo vydáno stavební 

povolení na výstavbu (rekonstrukci) silnice od mateřské školky, opravu povrchu mostu a výstavbu 

nového podloží a povrchu silnice až k nové lokalitě občanské zástavby v Lánech. Intenzivním 

jednáním obce s vedením KSÚS a Středočeským krajem se podařilo tuto akci prosadit do investic již 

na rok 2022. Plánovaná cena díla je 25,5 mil. Kč + DPH. Investorem je Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje. V současné době probíhá již 4. kolo výběrového řízení na dodavatele díla. 

 

Oprava a dobudování chodníku podél silnice III/33721 

Obec v r. 2020 připravila projektovou dokumentaci na stavbu nového chodníku do lokality Lány. 

V lednu 2021 bylo vydáno stavební povolení a požádáno o dotaci. Dotace ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury byla schválena a v současné době probíhá 4. kolo výběrového řízení na dodavatele díla, 

organizované Středočeským krajem, na společnou stavbu chodníků a silnice.   

 

Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa  

Finanční dotaci na dokončení rekonstrukce zbývajících částí veřejného osvětlení a na doplnění 

světelných bodů v místech, kde evidentně chybí, obec od r. 2018 nezískala. Po zveřejnění vhodného 

dotačního titulu, bude o dotaci znovu požádáno. 

 

Protipovodňová opatření  

V březnu 2017 byl v rámci Komplexních pozemkových úprav schválen Plán společných zařízení. V 

březnu 2018 byla vybrána firma, která do konce září 2018 vyhotovila projekt suchého poldru, řešícího 

protipovodňová opatření na toku Klejnarka. Hráz suchého poldru bude vybudována u "Krchlebské 

Cihelny". V případech vzedmutí toku tak obec bude chráněna před povodní. Finanční prostředky a  

kompletní projektovou přípravu zajišťuje pozemkový úřad. Investor – Státní pozemkový úřad  

aktuálně vyhlásí 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele díla. 

 

Rekonstrukce obchodu a hospody 

Součástí strategických dokumentů je také plánovaná akce na rekonstrukci obchodu a hospody. Obec 

ale nemohla podat žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí v předpokládaném termínu, tj. 



v dubnu 2021, protože stavební povolení /povinná příloha žádosti o dotaci/ bylo obci po 

problematických námitkách a neustálém připomínkování majitelů sousedící nemovitosti vydáno až 

v záři téhož roku.  Došlo tak k ročnímu zpoždění, neboť nová žádost byla podána až v dalším možném 

termínu, čili v dubnu 2022. Dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního plánu 

obnovy byla obci poskytnuta. Obec se nyní snaží nalézt další finanční možnosti, aby plánovaný úvěr 

byl co nejnižší.  

 

Pomník obětem 1. světové války 

Pomník vyžaduje opravu a rekonstrukci. Součástí restaurování pomníku budou i stavební a statické 

úpravy a zároveň i obnova nejbližšího okolí – odstranění plotu a osazení nového pískovcového soklu. 

Realizace proběhne v r. 2023, neboť obci byla Ministerstvem obrany přidělena dotace a obec zahájila 

výběrové řízení na dodavatele díla. 

 

II. etapa opravy fotbalových kabin 

Obecní zastupitelstvo se na svém zasedání shodlo na podání žádosti z dotačního programu Národní 

sportovní agentury – kabina. V této druhé etapě modernizace sportovních kabin plánuje, na základě 

doporučení autorizovaným stavitelem, vyměnit střechu na altánu, vyměnit okna, zhotovit nové 

podhledy střechy kabin, odpady z výčepu a terénní a stavební úpravy. Realizace akce proběhne až 

v případě poskytnutí výše zmíněné dotace. 

 

Polní cesta „Pod Trněnkou“ a záchytný příkop „na Třebešice“ 

Příprava a realizace celé akce probíhá na základě Komplexně pozemkových úprav. Investorem celé 

akce je Státní pozemkový úřad  Kutná Hora. Cílem stavby je vybudování nové polní komunikace 

propojující obecní komunikaci (končící u bioodpadu u firmy Allium Agro, sro.) s cyklotrasou Čáslav – 

Třebešice. Součástí stavby je vybudování záchytného příkopu, začínajícího u silnice na Třebešice, dále 

vedoucího po poli za budovou firmy Allium Agro, s.r.o. a následně svedeného do toku  Klejnarka. 

Projektová dokumentace je vypracována. Stavba bude realizována po získání dotace Státním 

pozemkovým úřadem. 

 

Osazení studny na hřbitovu el. čerpadlem 

Nové odběrné místo el. energie u hřbitova je již zhotoveno. V souvislosti s rekonstrukcí západní zdi 

hřbitova bude el. kabel položen až k čerpadlu ve studni.    

 

Návesní rybník 

V souladu se Strategickými dokumenty obce Močovice ( Koncepce rozvoje vodních ploch, Návrh 

rozvoje centra obce) budou provedeny úpravy na břehu rybníka, opravy návodní zdi a hráze a oprava 

výpusti. Odstranění sedimentu bude provedeno jen bude-li získána dotace. 

 

Mateřská škola – FVE + TČ   

V rámci náhrady dosavadního systému vytápění (uhelný kotel) bude instalováno tepelné čerpadlo. Pro 

snížení nákladů na spotřebu elektrické energie bude instalována fotovoltaická soustava. Obec bude 

žádat o dotaci.  

 

Rekonstrukce budovy čp. 26 - OÚ 

Po rekonstrukci krámu a hospody obec zahájí rekonstrukci budovy obecního úřadu. V r. 2023 připraví 

potřebnou dokumentaci, aby mohla být podána žádost o dotaci. 

 

Rekonstrukce budovy čp. 8 (kovárna) 

Tato budova bude rekonstruována na zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů Močovice a jeho 

zásahovou jednotku. Jedná se o finančně náročnou akci, která nemůže být realizována bez dotace. 

 

Rekonstrukce budovy čp. 144 

Tento bytový dům bude rekonstruován na dům pro seniory s pečovatelskou službou. Akce bude 

realizována jen když obec získá příslušnou finanční dotaci.  

 



Okolí obecního úřadu a komunikace v centru obce 

Jedná se o úpravy v souladu s návrhem rozvoje centra obce, zveřejněném ve Strategických 

dokumentech (Návrh rozvoje centra v Koncepční studii obce). I na realizaci této akce musí být získána 

dotace. 
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