
Příloha č. 5 PRO Nedrahovice 2014-2020 
 

B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY - PŘEHLED 
Oblast Podoblast Aktivita Harmonogram  Zajišťuje Financování 

B.2.1. Kvalitní životní prostředí 

(příroda, krajina, vodní toky, ad.)  

B.2.1.a. Výsadba dřevin 
aleje     dotace 

jednotlivé stromy     vlastní zdroje 

B.2.1.b. Údržba památek 

 Údržba okruhu Kamenické 
křížky 

    vlastní zdroje 

    vlastní zdroje 

Náves Kamenice     vlastní zdroje 

Náves Úklid     vlastní zdroje 

Náves Nedrahovice     vlastní zdroje 

B.2.2. Solidní infrastruktura (místní 

komunikace, vodovod a kanalizace 

Nedrahovice, kanalizace osady, sítě, aj) 

B.2.2.a. Kanalizace 
Nedrahovice 

projednání s občany 2010, 2011, 2014 

obec 

dotace 

podání žádosti o dotaci 2012, 2014 vlastní zdroje 

schválení žádosti o dotaci 2014 
vlastní zdroje 

realizace 2015 ? 

B.2.2.b.Vodovod Nedrahovice 

projednání s občany 2010, 2011, 2014 

obec 

  

podání žádosti o dotaci 2012, 2014 dotace 

schválení žádosti o dotaci 2014   

realizace 2015 ? vlastní zdroje 

B.2.2.c. Místní komunikace 

údržba každý rok 

obec 

vlastní zdroje 

nové povrchy 
dle dotací a 

rozhodnutí ZO 
  

nové projekty (nové 
komunikace, vjezdy ad.) 

dle dotací a 
rozhodnutí ZO 

  
  

B.2.2.d. Obnova návsi v Boru 

projednání s občany 9,12/2014 

obec, občané, 
hasiči 

dotace zadání studie   

zadání projektu   

žádost o dotaci   
vlastní zdroje 

realizace   

B2.2.e. Elektřina obecní budovy       

  VO       

  
Nové sítě    obec, občané    

 



 

B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY - PŘEHLED 

Oblast Podoblast Aktivita Harmonogram  Zajišťuje Financování 

B.2.3. Aktivní spolky (zázemí pro 

činnost spolků, podpora SDH, spolků) 

SDH Bor 

      dotace 

obnova hasičárny        

        

        

SDH Nedrahovice 

nákup stříkačky       

        

        

SDH Kamenice 

        

        

        

        

Spolek Sumiko 

        

        

        

            

B.2.4. Kulturní aktivity (péče o seniory, 

kulturní akce, akce pro děti) 

Masopust   únor 
obec, spolek 
Sumiko, občané 

  

Čarodejnice   duben SDH   

Dětský den   červen, srpen, září SDH   

          

Vánoční svícení   prosinec 
obec, spolek 
Sumiko, občané 

  

Vánoční motání   listopad 
obec, spolek 
Sumiko, občané 

  

Setkání pro seniory         

Vítání občánků       vlastní zdroje 

Vydávání občasníku       vlastní zdroje 

            

 

 
    

 



            

B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY - PŘEHLED 

Oblast Podoblast Aktivita Harmonogram  Zajišťuje Financování 

B.2.5. Odpadové hospodářství 

Svoz TKO 
    

obec 
500,-/občan, 500,-
/rereační objekt, 

1.500,-/firma 

Svoz NO         

Bioodpad         

Odbahnění Návesáku 
Nedrahovice       

vlastní zdroje 

Oplocení kontejnerů Kamenice       vlastní zdroje 

B.2.6. Podmínky pro mladé rodiny 

(školka, škola, dětská hřiště)         
  

B.2.7. Nová výstavba (územní plán, 

nové parcely) 
územní plán ????? 

    
obec   

B.2.8. Doprava (autobusy) zachování stávajících podmínek     obec   

 


