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Program rozvoje obce Olešnice 2022–2026:  

Seznam plánovaných projektů obce 

 

Opatření 1.1 Zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti a zajištění služeb 

Informace o projektu 

Název projektu Snížení energetické náročnosti v obecních budovách, jejich modernizace 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  m. č. Olešnice, m. č. Buková, m. č. Lhotka 

Rozpočet 5 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu 
Opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti a modernizace v 
obecních budovách, v nichž tato opatření nebyla doposud realizována. 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Střední 

Plánovaná realizace 2022 - 2026  

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření 1.1 Zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti a zajištění služeb 

 

Informace o projektu 

Název projektu Zachování a rozšiřování služeb v obci 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  Místní části obce 

Rozpočet - 

Popis projektu 
Snaha zachovat a popř. dále rozšiřovat služby dostupné v obci (např. 
pošta, lékař, pohostinství, prodejna, zachování a popř. vylepšení intenzity 
spojů veřejné dopravy aj.) 

Rozpracovanost - 

Důležitost Vysoká 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Vlastní zdroje 

Opatření 1.1 Zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti a zajištění služeb 

 

Opatření 1.2 Zajištění kvalitní technické infrastruktury a péče o vzhled obce 

Informace o projektu 

Název projektu Rekonstrukce, oprava a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  místní části obce 

Rozpočet 4 mil. Kč (odhad) 
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Popis projektu 
Opravy, rekonstrukce a rozšíření kanalizace a vodovodu v m. č. Olešnice, 
opravy a rekonstrukce vodovodu v m. č. Buková a Lhotka 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost vysoká 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření 1.2 Zajištění kvalitní technické infrastruktury a péče o vzhled obce 

 

Informace o projektu 

Název projektu Rekonstrukce ČOV Olešnice 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  m. č. Olešnice 

Rozpočet 20 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Rekonstrukce a zkapacitnění ČOV Olešnice 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost vysoká 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření 1.2 Zajištění kvalitní technické infrastruktury a péče o vzhled obce 

 

Informace o projektu 

Název projektu 
Výstavba kanalizační sítě a PS Buková (event. podpora domovních 
čistíren Buková i Lhotka) 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  m. č. Buková, m. č. Lhotka 

Rozpočet 30 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu 
Výstavba kanalizační sítě a přečerpávací stanice (PS) v Bukové, v případě 
vhodných dotačních titulů eventuálně podpora výstavby domovních 
čistíren v Bukové a ve Lhotce. 

Rozpracovanost Projektový záměr, vydáno stavební povolení na kanalizaci 

Důležitost vysoká 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření 1.2 Zajištění kvalitní technické infrastruktury a péče o vzhled obce 

 

Informace o projektu 

Název projektu Zřízení, event. rekonstrukce veřejného osvětlení 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  m. č. Olešnice, m. č. Buková, m. č. Lhotka 

Rozpočet 400 000,- Kč 

Popis projektu 
Zřizování VO okrajových částech obce a v nových lokalitách a postupná 
obnova VO ve všech místních částech obce. 
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Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Střední 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření 1.2 Zajištění kvalitní technické infrastruktury a péče o vzhled obce 

 

Opatření 1.3 Rekonstrukce a budování dopravní infrastruktury 

Informace o projektu 

Název projektu 
Rekonstrukce a oprava místních komunikací, výstavba nových místních 
komunikací  

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  místní části obce 

Rozpočet 5 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu 
Rekonstrukce a opravy místních komunikací ve všech místních částech, 
které jsou ve špatném stavu. Výstavba nových místních komunikací 
v lokalitách s plánovanou bytovou výstavbou. 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost vysoká 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření 1.3 Rekonstrukce a budování dopravní infrastruktury 

 

Informace o projektu 

Název projektu Budování nových chodníků a oprava stávajících 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  Místní části obce 

Rozpočet 5 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu 
Oprava chodníků a budování nových chodníků v místech, kde doposud 
chybí. 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Vysoká 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření 1.3 Rekonstrukce a budování dopravní infrastruktury 
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Opatření 1.4 Zajišťování vhodných podmínek pro bydlení 

Informace o projektu 

Název projektu Výstavba obecních bytů (např. startovací byty, byty pro seniory) 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  Místní části obce 

Rozpočet 9 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu 
Výstavba nových obecních bytů (např. startovací byty pro mladé rodiny 
nebo naopak byty pro seniory) 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Střední 

Plánovaná realizace 2023 - 2026 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření 1.4 Zajišťování vhodných podmínek pro bydlení 

 

Informace o projektu 

Název projektu Získání dodatečných ploch pro bydlení 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  Místní části obce 

Rozpočet - 

Popis projektu 
V současnosti obec nedisponuje dostatečnými plochami pro rozvoj 
bytové výstavby. Snaha získat další plochy pro bydlení do vlastnictví obce. 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Vysoká 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Vlastní zdroje 

Opatření 1.4 Zajišťování vhodných podmínek pro bydlení 

 

Opatření 2.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit 

Informace o projektu 

Název projektu Řešení nedostatku kapacity ZŠ a MŠ 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  m. č. Olešnice 

Rozpočet 4 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu 
Řešení nedostatku kapacity ZŠ a MŠ (nástavba, přístavba, novostavba 
apod.) 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Vysoká 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 
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Opatření 2.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit 

 

Informace o projektu 

Název projektu Úprava areálu střelnice a tamního rybníka 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  m. č. Olešnice 

Rozpočet 650 000,- Kč 

Popis projektu 
Terénní úpravy areálu střelnice, úprava a odbahnění rybníka a přilehlých 
ploch za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině 

Rozpracovanost Projektový záměr, platné ohlášení stavby 

Důležitost Vysoká/střední 

Plánovaná realizace 2022 - 2023 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření 2.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit 

 

Informace o projektu 

Název projektu Úprava zázemí na fotbalovém hřišti 

Investor Obec Olešnice, SOKOL Olešnice 

Lokalizace  m. č. Olešnice 

Rozpočet 400 000,- Kč 

Popis projektu 
Úprava fotbalového zázemí ve spolupráci se SOKOLEM (výstavba tribuny, 
lavičky) 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Nízká 

Plánovaná realizace 2024 - 2026 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje + SOKOL Olešnice 

Opatření 2.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit 

 

Informace o projektu 

Název projektu Úprava prostranství po zrušeném rybníku na návsi 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  m. č. Olešnice 

Rozpočet 400 000,- Kč (odhad) 

Popis projektu 
Úprava a zatravnění prostor po zrušeném obecním rybníku na návsi 
v Olešnici pro sportovní a volnočasové aktivity (srovnání povrchu, 
zatravnění, instalace základního vybavení pro sport – např. branky) 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Střední 

Plánovaná realizace 2022 - 2024 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření 2.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit 
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Opatření 2.2 Opravy kulturních památek a zlepšení vybavenosti pro cestovní ruch 

Informace o projektu 

Název projektu Rekonstrukce budovy zámku včetně úpravy okolních ploch 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  m. č. Olešnice 

Rozpočet 20 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu 

V návaznosti na dosavadní dílčí opravy realizace dalších fází rekonstrukce 
budovy zámku včetně úpravy ploch kolem zámku. Po rekonstrukci využití 
prostor zámku jako prostory občanské či kulturní vybavenosti 
(reprezentační síň, klubovny místních skupin, výstavní prostory, 
informační centrum, sál kina, popř. bytové či restaurační, pohostinské a 
ubytovací prostory) 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Vysoká 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření 2.2 Opravy kulturních památek a zlepšení vybavenosti pro cestovní ruch 

 

Informace o projektu 

Název projektu 
Zmapování a renovace drobných sakrálních památek v celém katastru 
obce 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  Místní části obce 

Rozpočet 200 000,- Kč 

Popis projektu 
Zmapování polohy a opravy kapliček, křížů a dalších drobných sakrálních 
památek v katastru všech místních částí 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Střední 

Plánovaná realizace 2022 - 2025 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření 2.2 Opravy kulturních památek a zlepšení vybavenosti pro cestovní ruch 

 

Informace o projektu 

Název projektu Zřízení odpočinkových míst – Olešnice, Buková, Lhotka 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  Místní části obce 

Rozpočet 650 000,- Kč 

Popis projektu 
Zřízení odpočinkových míst ve všech místních částech (stoly, lavice, 
kolostavy, koše atp.) 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Vysoká/střední 
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Plánovaná realizace 2022 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření 2.2 Opravy kulturních památek a zlepšení vybavenosti pro cestovní ruch 

 

Opatření 2.3 Rozvoj kultury, společenského života a činnosti místních spolků 

Informace o projektu 

Název projektu Podpora společenských a kulturních aktivit 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  Místní části obce 

Rozpočet 100 000,- Kč / ročně 

Popis projektu 

Podpora společenských a kulturních aktivit a akcí pořádaných obcí i 
místními spolky – např. masopust, stavění máje, dětský den, pouť, setkání 
seniorů, popř. setkání rodáků, mikulášská nadílka, vánoční trh ZŠ, taneční 
soutěž  aj. 

Rozpracovanost - 

Důležitost Vysoká/střední 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Vlastní zdroje 

Opatření 2.3 Rozvoj kultury, společenského života a činnosti místních spolků 

 

Informace o projektu 

Název projektu Podpora činnosti místních spolků 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  Místní části obce 

Rozpočet 200 000,- Kč / ročně 

Popis projektu 
Podpora činnosti místních spolků a aktivních skupin (např. Sokol, SDH, 
myslivci, lvíčata, ochotníci aj.) 

Rozpracovanost - 

Důležitost Vysoká/střední 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Vlastní zdroje 

Opatření 2.3 Rozvoj kultury, společenského života a činnosti místních spolků 
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Nově doplněné projektové záměry: 
 

Informace o projektu 

Název projektu Výstavba skateparku, bikeparku 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  m. č. Olešnice 

Rozpočet 8 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Výstavba skateparku nebo bikeparku v lokalitě pod fotbalovým hřištěm. 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Vysoká / Střední 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření  

 

Informace o projektu 

Název projektu Zřízení dalších sportovišť / ploch pro volnočasové a sportovní aktivity 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  m. č. Olešnice 

Rozpočet 1,5 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu 
Zřízení dalších sportovišť nebo ploch pro volnočasové a sportovní aktivity: 
volně přístupná travnatá plocha na fotbal, workoutové hřiště / 
parkourové hřiště / venkovní posilovna, lezecká stěna… 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Vysoká / Střední 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření  

 

Informace o projektu 

Název projektu Úprava hasičárny a hasičského cvičiště 

Investor Obec Olešnice, SDH Olešnice 

Lokalizace  m. č. Olešnice 

Rozpočet 1 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu 
Dílčí renovace hasičárny (nová vrata) a úprava hasičského cvičiště ve 
spolupráci s SDH (opěrná zeď a betonový nebo tartanový podklad podél 
silnice, garáž nebo přístřešek na hasičskou techniku) 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Střední 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření 2.3 Rozvoj kultury, společenského života a činnosti místních spolků 
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Informace o projektu 

Název projektu Vybavení pro místní spolky 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  m. č. Olešnice 

Rozpočet 500 000,- Kč (odhad) 

Popis projektu 
Průběžná obnova a doplňování vybavení pro Sokol, SDH a další spolky a 
aktivní místní skupiny 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Střední 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření  

 

Informace o projektu 

Název projektu Výstavba ZTV v lokalitách s plánovanou bytovou výstavbou 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  m. č. Olešnice 

Rozpočet 6 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu 
Výstavba ZTV na obecních pozemcích v lokalitách s plánovanou novou 
bytovou výstavbou 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Vysoká 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření  

 

Informace o projektu 

Název projektu Úprava stávajících a výstavba dodatečných parkovacích ploch 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  m. č. Olešnice 

Rozpočet 500 000,- Kč (odhad) 

Popis projektu 
Úprava a zvětšení parkoviště u hřbitova (vč. řešení umístění kontejnerů 
na tříděný odpad), výstavba nových parkovacích ploch – např. na návsi 
v Olešnici, u budovy OÚ. 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Střední 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření  
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Informace o projektu 

Název projektu Úprava veřejných prostranství na návsi v m. č. Olešnice 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  m. č. Olešnice 

Rozpočet 500 000,- Kč (odhad) 

Popis projektu 
Komplexní úprava veřejných prostranství na návsi v m. č. Olešnice kolem 
budov OÚ, hospody, ZŠ, MŠ a kolem dětského hřiště 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Vysoká 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření  

 

Informace o projektu 

Název projektu Zřízení dodatečných prostor pro uskladnění komunální techniky 

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  m. č. Olešnice 

Rozpočet 1 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Vybudování dodatečných prostor pro uskladnění komunální techniky 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Střední 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření  

 

Informace o projektu 

Název projektu Zřízení parku či obdobné odpočinkové zóny v lokalitě p. č. 2812/7  

Investor Obec Olešnice 

Lokalizace  m. č. Olešnice 

Rozpočet 1 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu 
Zřízení nového parku v lokalitě p. č. 2812/7 v k. ú. Olešnice u Trhových 
Svinů, realizace po získání pozemku do vlastnictví obce 

Rozpracovanost Projektový záměr 

Důležitost Vysoká / Střední 

Plánovaná realizace 2022 - 2026 

Zdroj financování Dotace + vlastní zdroje 

Opatření  
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