
Cíle Opatření Aktivity Předpoklad ceny priorita

ul. V Zahrádkách, Fišerova, K Pecím (část),Na 

Skalkách 8 000 000 Kč    2.

ul. Spojovací (k ul Petrbokova), ul. Petrbokova 4 000 000 Kč    2.

ul. Lipová (k ul. V Rybníčkách), Linkova, ul. V 

Rybníčkách 4 000 000 Kč    2.

ul. U Parku, U Nádraží 2 000 000 Kč    2.

jednat s vlastníky pozemků pod komunikacemi o 

převod na obec 2.

v ul. V Chaloupkách - ke hřišti 200 000 Kč       1.

v. ul Řezníčkova k ul. Fišerova 200 000 Kč       3.

u nádraží 700 000 Kč       3.

přechod v ul. Ke Kněžihorce 200 000 Kč       3.

jednat s KSÚS a s ČD o zřízení přechodů - připravit 

projekt 2.

instalovat měřiče rychlosti 2 ks 300 000 Kč       3.

řešit obchvat Tůmovky 4.

řešit odclonění ul. Větrná 4.

Bezpečná zastávka Kojetice rozc. na sil 

I.tř. Připravit projekt a realizaci zastávky 500 000 Kč       2.

spolupráce s Městem Neratovice na projektu 1.

projednat převod pozemků pro stavbu na Obec 

Kojetice 1.

zajistit financování stavby 10 000 000 Kč  2.

Upravit stezku pro chodce do ul. Pod Borovskou 1 000 000 Kč    3.

Upravit stezku pro chodce do ul. Tůmovka - podél 

trati 1 000 000 Kč    3.

Parkovací stání okolo kostela 500 000 Kč       3.

Parkovací stání u školy 500 000 Kč       3.

Parkoviště P+R nebo B+R u nádraží - převod 

pozemku na obec 700 000 Kč       2.

připravit projekt na výstavbu objektu pro volnočasové 

aktivity napříč spektrem obyvatel 10 000 000 Kč  1.

Provést demolici nebezpečných staveb/oplocení a 

nechat pozemek jako volné prostranství / park, tj. 

investice provést až v budoucnu. 500 000 Kč       4.

zahrnout i výstavbu bytů ( pro mladé i seniory s 

vhodnou participací) 10 000 000 Kč  2.

zakoupení objektu nádraží

připravit rekonstrukci tak, aby budova nebyla 

chátrajícím objektem, ale sloužila dalším potřebám 

obyvatel obce 1 500 000 Kč    2.

rekonstrukce domku čp. 13

oprava střechy a vybudování dvou malometrážních 

bytů, vč. zachování skladů obce 700 000 Kč       3.

ul. Ke Hřbitovu 300 000 Kč       3.

v rekonstruovaných ulicích 3.

oprava střechy a půdních prostor 800 000 Kč       3.

obnova topení 300 000 Kč       2.

koupě pozemku pro rozšíření prostor pro výuku a 

šk.zahrady 850 000 Kč       1.

přístavba nového pavilonu pro MŠ 5 000 000 Kč    3.

rozvoj volnočasových aktivit v prostorách školy - 

úpravy 3.

nový vchod do prostor školy - bezpečná škola, 

spojovací koridor 200 000 Kč       3.

Parcelace a prodej pozemků v čp. 10 - v zadní části 

zahrady 2 000 000 Kč    3.

Parcelace a prodej pozemku v ul. Spojovací 8 000 000 Kč    2.

Parcelace a prodej pozemků v lokalitě Pod Skalama 8 000 000 Kč    2.

Studie výstavba v ul.Neratovická - příspěvek na 

rozvoj infrastuktury obce 2.

Připravit studie - definovat komunikace, chodníky a 

parkovou zeleň 100 000 Kč       2.

Spolupodílet se na opravě kostela 3 000 000 Kč    3.

Realizovat napojení na dešť.kanalizace k nové 

zástavbě v ul. Neratovická a do Koj. Potoka 3 000 000 Kč    3.

Důsledně řešit projekt na komunikace a vsakování 

vod 2.

Nejvhodněji odkoupit pozemek u přejezdu pro vsak 

dešť. vod 3.

Důsledně u novostaveb dbát o vsak vody na vl. 

pozemcích a zastavitelnost ploch 2.

pravidlená roční údržba Kojetického potoka v obci 2.

pravidlené sekání struh podél silnic 2.

udržet stávající počet spojů pro osobní přepravu bus 1.

rozšíření vlakových spojů 3.

obchvat Kojetic (mezi silnicí I/9 a Neratovicemi) 4.

využívat možnosti pracovníků na veřejně prospěšné 

práce 1.

upravit a udržovat stezky na Skalech 1.

zatraktivnit stezky pro děti i dospělé instalací herních 

a sportovních prvků 200 000 Kč       2.

propojit stezkami nejbližší vesnice (Zlonín, 

Čakovičky) 2.

zatraktivnit vybrané plochy - např. workaut hřiště, 

lavičky 150 000 Kč       2.

jednat o odkoupení pozemků od soukromého 

vlastníka na Obec 1 000 000 Kč    3.

v ul. V Chaloupkách 50 000 Kč         3.

na hřbitově 3.

na hřišti 3.

Rozšíření služeb sběrného místa k prevenci vzniku 

černých skládek 2.

Zkvalitnit likvidaci biodpadu 3.

osvětová činnost k nakládámní s odpady 2.

Řešit čištění tek.odapdů Tůmovka a Pod Borovskou 4.

Podpora svazkové kompostárny 3.

Výsadba alejí 2.

výdsadba ovocného sadu 3.

Pronájem prostor 3.

Dotace pro spolkovou činnost z rozpočtu obce 3.

Vybudování multifunkčního hřiště 600 000 Kč       3.

zvýšit počet míst k sezení na hřišti 200 000 Kč       4.

Rekonstrukce zázemí na hřišti a vybudováníprostro 

pro setkávání občanů v obci, využít o pro různé 

akce, napojení na současnou hospodu 10 000 000 Kč  4.

Kryté pódium pro kulturní akce 150 000 Kč       3.

Vyřešit parkování na hřišti 700 000 Kč       2.

Vyřešit bezpečný přístup pro chodce a cyklostezku 2.

Znovu otevřít fotbalovou přípravku, obrátit se i na 

obec Čakovičky 2.

Pravidlená setkávání jubilantů a seniorů obce 1.

Vítání občánků 1.

Dětský den 1.

Podpora  sportovní aktraktivity hřiště

Udržet dosavadní tradiční akce

Obnova a údržba studní v obci

Ekologické nakládání s odpady

Výsadba nové zeleně 

Najít prostory pro setkávání

Podpora kulturní a 

sportovních akcí

Rekonstrukce místních komunikací

Přechody pro chodce na sil.III.třídy

Stavba cyklostezky Neratovice-Kojetice

Rekonstrukce stezek v obci

připravit záměr na objekt čp. 10

Zajistit dostatečné kapitálové 

příjmy na invstiční akce obce

Zkvalitňovat životní prostředí 

v obci

Dobudovat min. 50 % 

chybějících místních 

komunikací

Zvýšit bezpečnostní opatření 

na silnicích

Zkvalitňovat vybavenost a 

majetek obce

Využít pozemky bývalého 

kamenolomu, jezero

Pravidlené čištění koryta potoků a struh

Rekonstrukce budovy školy

Bezpečnostní opatření

Zajistit kapacitu pracovacích stání

posílení a rekonstrukce VO v obci

zajistit opatření na však dešťové vody v 

horní části obce (ul. Lipová, V 

Rybníčkách, Spojovací)

Podpora spolkové činnosti v 

obci

Místní Skala udržovat pro rekreační 

účely

Strategická vize Plánu rozvoje obce Kojetice na období 2017-2022

Prodej pozemků obce na stavbu RD

Minimalizovat os.dopravu na silnici

Revitalizace historické části obce u 

kostela



Cíle Opatření Aktivity Předpoklad ceny priorita

Strategická vize Plánu rozvoje obce Kojetice na období 2017-2022

Svatovítská pouť 1.

Adventní setkání 1.

Zájezdová divadelní představení 2.

zájezdy po kulturních památkách ČR 2.

Setkání sousedů MAS Nad Prahou 2.

Pohádková cesta pro děti 2.

Loučení s prázdnimani 2.

Družba se sousedními obcemi 2.

Donáška půjčených knih 3.

Přednášková činnost (setkání nad kronikou, s autory 

knih) 3.   

Knihovnické budky 3.

Podpora drobného podnikání Pobídka podnikatelských aktivit Nájemní prostory, vhodné pobídky 4.

Legenda:

nehodnotíme, není ve všech sloupcích priorita 4.

Aktivity v prioritě nejvyžší (20-25) 1.

Aktivity v prioritě střední (26-35) 2.

Aktivity v prioritě 36-50 3.

Zatraktivnit činnosti v místní knihovně

Udržet dosavadní tradiční akce

Podpořit nové záměry a náměty na 

společenské akce

Podpora kulturní a 

sportovních akcí


