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PROJEKTY OBCE 

 

I. Řešení areálu bývalé sklárny 

I.A. Legislativní řešení s majitelem  

Evidenční list projektu č.: I.A.1 
Název projektu Pravidelné schůzky s majitelem  

Popis projektu Jedná se o realizaci pravidelných schůzek s majitelem areálu za 
účelem zjišťování informací a mapování plánovaných záměrů 
majitele s areálem. Schůzka by se konala minimálně 1x ročně. 
Náklady na drobné pohoštění a případný kancelářský materiál 
budou hrazeny z rozpočtu obce. 

Umístění projektu Obec Svor – sídlo Obecního úřadu obce 

Investor Obec Svor 

Náklady projektu Kč 500,- / 1 schůzka (rok) 

Dokumentace Není relevantní 

Termín realizace 2016 - 2024 

Zdroje financování Vlastní zdroje obce - rozpočet obce 

 

     I.B. Společné řešení s majitelem 

Evidenční list projektu č.: I.B.1 
Název projektu Mapovaná dotačních zdrojů 

Popis projektu Jedná se o pravidelné zjišťování možných dotačních zdrojů na 
revitalizaci, a nebo likvidaci brownfields. A přenos získaných 
informací majiteli areálu. 

Umístění projektu Obec Svor – sídlo Obecního úřadu obce 

Investor Obec Svor 

Náklady projektu Kč 1.000,- / kalendářní rok 

Dokumentace Není relevantní – nebo dle Databáze brownfields Libereckého 
kraje 

Termín realizace 2016 - 2023 

Zdroje financování Vlastní zdroje obce – rozpočet obce 

 

II. Řešení technické, dopravní infrastruktury a infrastruktury 

pro bydlení v obci 

II.A. Stezka Rousínov, areál přírodního koupaliště 

Evidenční list projektu č.: II.A.1 
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Název projektu Pěší stezka do Rousínova a rekonstrukce areálu přírodního 
koupaliště 

Popis projektu V souvislosti s projektem obchvatu obce je vyprojektován 
podchod, bude součástí místní komunikace a bude spojnicí pro 
pěší do Rousínova a přístupovou komunikací pro areál 
přírodního koupaliště. Rekonstrukce koupaliště - přívod el. 
energie, vysprávka dna a obvodových zdí, rekonstrukce kiosku. 
Rekonstrukce přístupové komunikace v délce 0,5 km. 

Umístění projektu Komunikace – p.p.č 1175/11, p.p.č. 1876/4, p.p.č. 1876/3, p.p.č. 
1878/3 

Investor Obec Svor 

Náklady projektu Kč 10.000.000,- 

Dokumentace Probíhá územní řízení  

Termín realizace 2016 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: bude upřesněno dle podmínek výzev 

 

II.B. Oprava povrchů komunikací v katastru obce Svor 

Evidenční list projektu č.: II.B.1 
Název projektu Oprava povrchů komunikací v katastru obce Svor 

Popis projektu Týká se komunikací, které jsou v majetku obce Svor. Výměna 
povrchů - položení nových asfaltových koberců. Plocha 
komunikací činí cca 23 km. 

Umístění projektu Katastrální území Svor 

Investor Obec Svor 

Náklady projektu Kč 46.000.000,- 

Dokumentace Dle pasportu komunikací 

Termín realizace 2016 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: POV Libereckého kraje – max. 300tis. Kč, max. 
60% dotace; PORV MMR – max. 1mil. Kč, max. 50% dotace – 
navrhujeme realizaci po částech 

 

      II.C. Řešení komunikace u školy včetně naučné stezky a parkovacích ploch 

Evidenční list projektu č.: II.C.1 
Název projektu Rekonstrukce komunikace u školy včetně vybudování naučné 

stezky a parkovacích ploch 

Popis projektu Jedná se o rekonstrukci místní komunikace u školy, jejíž součástí 
bude i vybudování naučné stezky a parkovacích ploch. 

Umístění projektu Katastrální území Svor 

Investor Obec Svor 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Zpracovaná PD 

Termín realizace 2017 - 2018 
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Zdroje financování Vlastní + externí: Podaná žádost o dotaci z Programu 
Přeshraniční spolupráce 

 

      II.D. Oprava mostků přes Svorský potok v katastru obce Svor 

Evidenční list projektu č.: II.D.1 
Název projektu Oprava mostků přes Svorský potok v katastru obce Svor 

Popis projektu Mostky, které jsou v majetku obce Svor, a které nebyly od svého 
vzniku rekonstruovány. Jedná se celkem o 8 mostků. Rozsah 
poškození je u každého mostku různý. 

Umístění projektu Katastrální území Svor: čp. 149, čp. 111, čp. 117, čp. 194, čp. 
127, čp. 11, čp. 16, čp. 134 

Investor Obec Svor 

Náklady projektu Kč 4.000.000,- 

Dokumentace Dle pravidelných prohlídek aktuálního technického stavu a 
stupně poškození 

Termín realizace 2017 – 2021 

Zdroje financování Vlastní + externí: POV Libereckého kraje – max. 300tis. Kč, max. 
60% dotace – navrhujeme realizaci po částech 

 

     II.E. Rekonstrukce chodníků podél komunikace I/9 

Evidenční list projektu č.: II.E.1 
Název projektu Rekonstrukce chodníků podél komunikace I/9 

Popis projektu Úsek chodníku podél komunikace I/9 od čp. 5 k čp. 4 - u 
Kropáčků v délce 120m, úsek chodníku podél I/9 od čp. 204 k čp. 
172 v délce 150m. (Chodníky nejsou u obecní komunikace.) 

Umístění projektu Katastrální území Svor: od čp. 5 k čp. 4 - u Kropáčků, od čp. 204 
k čp. 172 

Investor Obe Svor 

Náklady projektu Kč 2.000.000,- 

Dokumentace  

Termín realizace 2017 - 2021 

Zdroje financování Vlastní + externí: POV Libereckého kraje – max. 300tis. Kč, max. 
60% dotace – navrhujeme realizaci po částech, IROP -  

 

      II.F. Komunikace u kaple 

Evidenční list projektu č.: II.F.1 
Název projektu Rekonstrukce komunikace u kaple 

Popis projektu Jedná se o rekonstrukci místní komunikace u kaple 

Umístění projektu Katastrální území Svor – komunikace u kaple 

Investor Obec Svor 
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Náklady projektu  

Dokumentace Probíhá zpracování PD 

Termín realizace 2017 - 2022 

Zdroje financování Vlastní + externí: POV Libereckého kraje – max. 300tis. Kč, max. 
60% dotace; PORV MMR – max. 1mil. Kč, max. 50% dotace. 

 

      II.G. Cyklostezka Sv. Zdislavy 

Evidenční list projektu č.: II.G.1 
Název projektu Vybudování Cyklostezky Sv. Zdislavy 

Popis projektu Cyklostezka bude spojovat Nový Bor s Bílým Kostelem a bude 
tvořit jednu z páteřních tras Libereckého kraje. 1. etapu stavby z 
Nového Boru do Svoru dokončí Lesy ČR v letošním roce. Probíhá 
zpracování studie průchodnosti územím katastru obce Svor, 2 
variantní řešení - po bývalém železničním tělese, včetně lávky 
přes komunikaci I/9 za 20 mil. Kč, přímo obcí Svor po místních 
komunikacích za 15 mil. Kč. 

Umístění projektu Katastrální území Svor – dle vybraného variantního řešení po 
zpracování studie průchodnosti 

Investor Obec Svor 

Náklady projektu Kč 20.000.000,- 

Dokumentace Probíhá zpracování studie průchodnosti 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: IROP – Prioritní osa 1, investiční priorita 7c, 
specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – 
max. 90% dotace, max. 95% dotace přes MAS; Dotační fond 
Libereckého kraje, oblast podpory č. 6 Doprava, program 6.1 
Rozvoj cyklistické dopravy – max. 1mil. Kč, max. 70% dotace – 
pouze při realizaci po částech 

 

     II.H. Obnova veřejného osvětlení 

Evidenční list projektu č.: II.H.1 
Název projektu Postupná obnova veřejného osvětlení 

Popis projektu Obnova veřejného osvětlení ve spodní části obce Svor pod 
komunikací I. třídy směrem na východ. 

Umístění projektu Katastrální území Svor - spodní část obce pod komunikací I. třídy 
směrem na východ 

Investor Obec Svor 

Náklady projektu Kč 1.000.000,- 

Dokumentace  

Termín realizace 2018 

Zdroje financování Vlastní + externí: POV Libereckého kraje – max. 300tis. Kč, max. 
60% dotace; 
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      II.I. Rekonstrukce bytového domu 

Evidenční list projektu č.: II.I.1 
Název projektu Rekonstrukce bytového domu čp. 18, 19 

Popis projektu Bytový dům je ve vlastnictví obce - čp. 18,19. Stávající fasáda a 
zateplení budovy je na hranici životnosti. Je nutné provést 
opravu, včetně odvodnění základů budovy ze západní a jižní 
strany. 

Umístění projektu Katastrální území Svor – čp. 18,19 

Investor Obec Svor 

Náklady projektu Kč 3.000.000,- 

Dokumentace  

Termín realizace 2017 - 2021 

Zdroje financování Vlastní + externí: IROP – Prioritní osa 2, investiční priorita 4c, 
specifický cíl 2.5. Snížen energetické náročnosti v sektoru 
bydlení – pouze pro bytové domy se 4 a více byty! – max. % 
dotace max. 34,2% - dle podmínek výzvy 

 

      II.J. Zasíťování stavebních parcel 

Evidenční list projektu č.: II.J.1 
Název projektu Zasíťování stavebních parcel 

Popis projektu Obec Svor má v majetku pozemky p.p.č. 438, 443/2, 443/1, 
441/3, 441/1, 431/1, 460/4 v k.ú. Svor určené k zástavbě 
rodinných domů. K parcelám je přivedeno vedení el. energie NN, 
chybí zde však vedení vodovodního řadu. 

Umístění projektu Katastrální území Svor – p.p.č 438, 443/2, 443/1, 441/3, 441/1, 
460/4 

Investor Obec Růžová 

Náklady projektu Kč 2.000.000,- 

Dokumentace  

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: bude upřesněno dle podmínek výzev 

 

III. Nastartovat a plnohodnotně rozvíjet komunitní život v obci 

III.A. Větší spolupráce s TJ Jiskra 

Evidenční list projektu č.: III.A.1 
Název projektu Větší spolupráce s TJ Jiskra 

Popis projektu Rozvoj systémové podpory a spolupráce mezi obcí a TJ Jiskra. 

Umístění projektu Obec Svor 

Investor Obec Svor 
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Náklady projektu Kč 1.000,- / kalendářní rok 

Dokumentace Není relevantní 

Termín realizace 2016 - 2024 

Zdroje financování Vlastní zdroje obce – rozpočet obce 

 

     III.B. Vstup obce do komunitního života v obci 

Evidenční list projektu č.: III.B.1 
Název projektu Vstup obce do komunitního života v obci 

Popis projektu Více prvotních aktivit impulsů ze strany obce. 

Umístění projektu Obec Svor 

Investor Obec Svor 

Náklady projektu Kč 1.000,- / kalendářní rok 

Dokumentace Není relevantní 

Termín realizace 2016 - 2024 

Zdroje financování Vlastní zdroje obce – rozpočet obce 

 

      III.C. Obecní prostory k setkávání 

Evidenční list projektu č.: III.C.1 
Název projektu Rekonstrukce kulturního domu  

Popis projektu Byla zpracována žádost o dotaci ze SFŽP na zateplení a obnovu 
fasády včetně výměny oken. Dále bude nutné realizovat 
rekonstrukci vnitřních prostor - výmalba, rozvody, sociální 
zařízení, rozvody vody, podlaha, kuchyně z jiných dotačních 
zdrojů. 

Umístění projektu Katastrální území Svor 

Investor Obec Svor 

Náklady projektu Kč 3.000.000,- 

Dokumentace PD 

Termín realizace 2016 - 2018 

Zdroje financování Vlastní + externí: SFŽP – zateplení, obnova fasády, výměna oken; 
rekonstrukce vnitřních prostor - POV Libereckého kraje – max. 
300tis. Kč, max. 60% dotace; 

 

      III.D. Zlepšit komunikační kanál v obci 

Evidenční list projektu č.: III.D.1 
Název projektu Větší informovanost občanů o dění v obci 

Popis projektu Zajistit větší informovanost občanů o dění v obci 
prostřednictvím dostupných info-kanálů: webové stránky obce, 
Zpravodaj, sms-info kanál. 

Umístění projektu Obec Svor 
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Investor Obec Svor 

Náklady projektu Kč 1.000,- / kalendářní rok 

Dokumentace Není relevantní 

Termín realizace 2016 - 2024 

Zdroje financování Vlastní zdroje obce – rozpočet obce 

 

     III.E. Dotazník 

Evidenční list projektu č.: III.E.1 
Název projektu Dotazník pro občany – zjišťování zájme 

Popis projektu Vytvoření, distribuce, sběr a vyhodnocení dotazníku k mapování 
zájmu občanů. 

Umístění projektu Obec Svor 

Investor Obec Svor 

Náklady projektu Kč 1.000,- / kalendářní rok 

Dokumentace Není relevantní 

Termín realizace 2016 - 2018 

Zdroje financování Vlastní zdroje obce – rozpočet obce 

 

IV. Řešení rozvodů vysokého napětí v obci 

IV.A. Vyvíjet tlak na provozovatele ČEZ 

Evidenční list projektu č.: IV.A.1 
Název projektu Vyvíjení tlaku na provozovatele ČEZ 

Popis projektu Vyvíjet tlak na provozovatele ČEZ, aby byla provedena realizace 
rozvodů VN do země. 

Umístění projektu Katastrální území Svor 

Investor Obec Svor 

Náklady projektu  

Dokumentace  

Termín realizace 2016 - 2022 

Zdroje financování Vlastní zdroje obce – rozpočet obce 

 

     IV.B. Bránit se 

Evidenční list projektu č.: IV.B.1 
Název projektu Bránit se vrchnímu vedení VN 

Popis projektu V rámci legislativním možností a dostupnými prostředky se 
bránit proti vrchnímu vedení VN. 

Umístění projektu Katastrální území Svor 

Investor Obec Svor 

Náklady projektu  
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Dokumentace  

Termín realizace 2016 - 2022 

Zdroje financování Vlastní zdroje obce – rozpočet obce 

 

V. Řešení infrastruktury pro vzdělávání 

V.A. Stavební úpravy a dovybavení Základní školy ve Svoru 

Evidenční list projektu č.: V.A.1 
Název projektu Řešení bezbariérovosti, stavební úpravy a dovybavení Základní 

školy Svor 

Popis projektu Potřeba dovybavení 1 třídy interaktivní tabulí s návazností na 
výukové prostředky. Vybudování bezbariérového přístupu do 
všech výukových a obslužných částí budovy školy. Zajištění 
bezpečnostních opatření pro vstup do budovy školy pouze pro 
oprávněné návštěvníky. 

Umístění projektu Katastrální území Svor – čp. 242 

Investor Obec Svor 

Náklady projektu Kč 2.000.000,-  

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2021 

Zdroje financování Vlastní + externí: IROP – Prioritní osa 2, investiční priorita 10, 
specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení – max. 90% dotace, max. 95% 
dotace přes MAS; POV Libereckého kraje – max. 300tis. Kč, max. 
60% dotace; 

 

     V.B. Rekonstrukce mateřské školy 

Evidenční list projektu č.: V.B.1 
Název projektu Rekonstrukce Mateřské školy Svor 

Popis projektu Jedná se o obnovu elektroinstalace a postupnou výměnu 
akumulačních kamen. 

Umístění projektu Katastrální území Svor – čp. 208 

Investor Obec Svor 

Náklady projektu Kč 1.000.000,- 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2021 

Zdroje financování Vlastní + externí: IROP – Prioritní osa 2, investiční priorita 10, 
specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení - pouze při současném rozšíření 
kapacity! – max. 90% dotace, max. 95% dotace přes MAS; POV 
Libereckého kraje – max. 300tis. Kč, max. 60% dotace; 
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Použité zkratky: 

POV – Program obnovy venkova 

PORV – Program obnovy a rozvoje venkova 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj  

PD – Projektová dokumentace  

IROP – Integrovaný regionální operační program 

Sv. – Svaté 

TJ – Tělovýchovná jednota 

IROP – Integrovaný regionální operační program 

SFŽP – Státní fond životního prostředí 

VN – vysoké napětí 

MAS – Místní akční skupina 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:  

 


