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PROJEKTY OBCE 

 

I. Kanalizace v obci 

I.A. Vybudování kanalizace včetně rekonstrukce vodovodu v místní části       

Huntířov  

Evidenční list projektu č.: I.A.1 
Název projektu Vybudování kanalizace včetně rekonstrukce vodovodu v místní 

části Huntířov 

Popis projektu Jedná se o vybudování kanalizace v místní části Huntířov pro cca 
560 EO.  Součástí projektu bude i rekonstrukce nebo vybudování 
nového vodovodu. 

Umístění projektu Katastrální území Huntířov 

Investor Obec Huntířov 

Náklady projektu Kč 60.000.000,- 

Dokumentace Je zpracovaná PD 

Termín realizace 2016 - 2020 

Zdroje financování Vlastní + externí: OPŽP - prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 Snížit 
množství vypouštění znečištění do povrchových i podzemních 
vod z komunálních zdrojů…., minimální způsobilé výdaje 4mil. 
Kč, maximální výše dotace 85%, u projektů generujících příjem – 
snížení výše dotace v poměrné části, součástí projektu musí být 
také vybudování odpovídající ČOV nebo rekonstrukce stávající;  
Fond vodního hospodářství ÚK – maximální výše dotace 70%, 
maximálně však do 200.000,- EUR – dotace je poskytována 
v režimu „de minimis“. 

 

     I.B. Příspěvek obce na individuální ČOV v místních částech Nová Oleška a                                   

     Stará Oleška 

Evidenční list projektu č.: I.B.1 
Název projektu Příspěvek obce na individuální ČOV v místních částech Nová 

Oleška a Stará Oleška 

Popis projektu V místních částech Stará Oleška a Nová Oleška není technicky 
možné vybudovat centrální ČOV. Řešením by byl příspěvek obce 
občanům na vybudování individuálních domovních ČOV.   

Umístění projektu Katastrální území Stará Oleška a Nová Oleška 

Investor Obec Huntířov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2024 
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Zdroje financování Vlastní + externí: OPŽP - prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 Snížit 
množství vypouštění znečištění do povrchových i podzemních 
vod z komunálních zdrojů…., minimální způsobilé výdaje 4mil. 
Kč, maximální výše dotace 85%, u projektů generujících příjem – 
snížení výše dotace v poměrné části, součástí projektu musí být 
také vybudování odpovídající ČOV nebo rekonstrukce stávající – 
tento záměr pouze dle podmínek aktuální výzvy; Fond vodního 
hospodářství ÚK – maximální výše dotace 70%, maximálně však 
do 200.000,- EUR – dotace je poskytována v režimu „de 
minimis“ – tento záměr pouze dle podmínek aktuální výzvy. 

 

 

II. Zajištění dostatku pitné vody pro všechny občany obce 

II.A. Vybudování nového vodovodu – Stará Oleška 

Evidenční list projektu č.: II.A.1 
Název projektu Vybudování nového vodovodu – Stará Oleška 

Popis projektu Jedná se o nový vodovod v rozsahu 1,5 až 2 km. 

Umístění projektu Katastrální území Stará Oleška 

Investor Obec Huntířov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Probíhá zpracování PD pro podání žádosti o dotaci.   

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: OPŽP – prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 
Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, 
minimální způsobilé výdaje 1mil. Kč, maximální výše dotace 
85%, u projektů generujících příjem – snížení výše dotace 
v poměrné části; Fond vodního hospodářství ÚK – maximální 
výše dotace 70%, maximálně však do 200.000,- EUR – dotace je 
poskytována v režimu „de minimis“. 

 

II.B. Vybudování nového vodovodu – Nová Oleška 

Evidenční list projektu č.: II.B.1 
Název projektu Vybudování nového vodovodu – Nová Oleška 

Popis projektu Jedná se o vybudování nového vodovodu, rozsah není znám. 
Nutno provést nejdříve mapování stávajícího stavu a připojení, 
které je většinou dělané samostavbou s použitím různých 
materiálů.  

Umístění projektu Katastrální území Nová Oleška 

Investor Obec Huntířov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Záměr 
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Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní + externí: OPŽP – prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 
Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, 
minimální způsobilé výdaje 1mil. Kč, maximální výše dotace 
85%, u projektů generujících příjem – snížení výše dotace 
v poměrné části; Fond vodního hospodářství ÚK – maximální 
výše dotace 70%, maximálně však do 200.000,- EUR – dotace je 
poskytována v režimu „de minimis“. 

 

       

III. Oprava místních komunikací a bezpečnost silničního 

provozu 

III.A. Oprava místních komunikací 

Evidenční list projektu č.: III.A.1 
Název projektu Oprava místních komunikací 

Popis projektu Oprava místních komunikací v rozsahu zhruba 10 km. 

Umístění projektu Katastrální území Huntířov, Stará Oleška, Nová Oleška 

Investor Obec Huntířov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Probíhá tvorba pasportu místních komunikací.  

Termín realizace 2017 – 2022 

Zdroje financování Vlastní + externí: PORV MMR – max. 1mil. Kč, max. 50% dotace 
– navrhujeme realizaci po částech;  POV ÚK – Oblast podpory č. 
2 - max. 350.000,- Kč, max. 65% dotace – navrhujeme realizaci 
po částech. 

 

     III.B. Instalace radaru pro omezení rychlosti 

Evidenční list projektu č.: III.B.1 
Název projektu Instalace radaru pro omezení rychlosti 

Popis projektu Jedná se o zajištění bezpečnosti při průjezdu obcí 
prostřednictvím instalace radaru.   

Umístění projektu Katastrální území Huntířov 

Investor Obec Huntířov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2022 

Zdroje financování Vlastní zdroje obce – rozpočet obce, nebo dle podmínek výzvy  
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IV. Vybudování multifunkčního komunitního centra obce 

Huntířov 

IV.A. Vybudování multifunkčního komunitního centra obce 

Evidenční list projektu č.: IV.A.1 
Název projektu Vybudování multifunkčního komunitního centra obce 

Popis projektu Jedná se o vybudování komunitního centra v bývalém 
motorestu. Vlastní komunitní centrum bude v 1. patře objektu – 
náklady představují cca 6mil. Kč, ve spodní části objektu bude 
obchod se základními potravinami a restaurace. V podkroví 
bude vybudován byt pro správce objektu.  

Umístění projektu Katastrální území Huntířov 

Investor Obec Huntířov 

Náklady projektu Kč 12.000.000,- 

Dokumentace Je zpracovaná studie, probíhá zpracování PD pro podání žádosti 
o dotaci. 

Termín realizace 2017 - 2022 

Zdroje financování Vlastní + externí: IROP – Investiční priorita 9a, Specifický cíl 2.1 
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi – 
min. 500.000,- Kč, max. 20.000.000,- Kč, max. výše dotace 85% - 
dle podmínek aktuální výzvy – možno využít pouze na část 
projektu týkající se vlastního komunitního centra 

 

      IV.B. Zázemí pro setkávání – Nová Oleška 

Evidenční list projektu č.: IV.B.1 
Název projektu Zázemí pro setkávání – Nová Oleška 

Popis projektu V místní části Nová Oleška není místo pro setkávání, bylo by 
možné využít objekt bývalé školy. Ten je v soukromém 
vlastnictví, nutno jednat s majitelem o pronájmu. Obec 
neuvažuje o odkupu nemovitosti.   

Umístění projektu Katastrální území Nová Oleška 

Investor Obec Huntířov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2022 

Zdroje financování Vlastní zdroje obce – rozpočet obce  

 

V. Vybudování víceúčelového sportoviště v obci 

     V.A. Multifunkční hřiště – Stará Oleška 

Evidenční list projektu č.: V.A.1 
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Název projektu Multifunkční hřiště – Stará Oleška 

Popis projektu Jedná se o vybudování multifunkčního hřiště ve Staré Olešce.  

Umístění projektu Katastrální území Stará Oleška 

Investor Obec Huntířov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2022 

Zdroje financování Vlastní + externí: POV ÚK – Oblast podpory č. 1 – max. 250.000,- 
Kč, max. 65% dotace – dle podmínek aktuální výzvy; PORV MMR 
– DT č. 2 – podmínka – pouze při prokázaném zapojení dětí a 
mládeže do komunitního života v obci, max. 70% dotace, max. 
400.000,- Kč. 

 

      V.B. Multifunkční hřiště - Huntířov 

Evidenční list projektu č.: V.B.1 
Název projektu Multifunkční hřiště - Huntířov 

Popis projektu Jedná se o vybudování multifunkčního hřiště v Huntířově. 

Umístění projektu Katastrální území Huntířov 

Investor Obec Huntířov 

Náklady projektu Neuvedeno 

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2022 

Zdroje financování Vlastní + externí: POV ÚK – Oblast podpory č. 1 – max. 250.000,- 
Kč, max. 65% dotace – dle podmínek aktuální výzvy; PORV MMR 
– DT č. 2 – podmínka – pouze při prokázaném zapojení dětí a 
mládeže do komunitního života v obci, max. 70% dotace, max. 
400.000,- Kč. 

 

 

VI. Vybudování relaxační plochy v oblasti Staroolešského 

rybníka 

VI.A. Vybudování relaxační plochy v okolí rybníku – Stará Oleška 

Evidenční list projektu č.: VI.A.1 
Název projektu Vybudování relaxační plochy v okolí rybníku – Stará Oleška 

Popis projektu Součástí projektu bude vybudování naučné (vycházkové) stezky 
okolo rybníku, bude vyčleněna plocha pro rybáře, bude 
vyhrazena část plochy pro plážový volejbal, bude vybudována 
venkovní posilovna. Součástí projektu bude také odbahnění 
rybníku, dovybavení mobiliářem. V areálu je nutné také dořešit 
toalety a umývárny, není zde kanalizace ani přívod vody – 
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alternativní řešení. Změny vynucené realizací akce již byly 
zahrnuty do nového územního plánu.  

Umístění projektu Katastrální území Stará Oleška 

Investor Obec Huntířov 

Náklady projektu Neuvedeno   

Dokumentace Záměr 

Termín realizace 2017 - 2024 

Zdroje financování Vlastní  + externí: OPŽP – prioritní osa 4, oblast podpory 4.4 
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech – max. 60% dotace – dle 
podmínek aktuální výzvy 

 

 

 

 

 

Použité zkratky: 

POV – Program obnovy venkova 

ÚK – Ústecký kraj 

PORV – Program obnovy a rozvoje venkova 

DT – Dotační titul 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj  

PD – Projektová dokumentace  

SP – Stavební povolení 

IROP – Integrovaný regionální operační program 

SFŽP – Státní fond životního prostředí 

MAS – Místní akční skupina 

OPŽP – Operační program životní prostředí 

EO – Ekvivalentní obyvatel 

ČOV – Čistírna odpadních vod 

 

 

 

 

Zpracovala:  

 


