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1

Realizace polních cest z Plánu
společných zařízení v rámci
Komplexních pozemkových
úprav

Vybudování dopravní
obslužnosti pro lokality
u rybníku Šimlochy a Šejba

Jedná se o vybudování zpevněných cest k chatovým a
zahrádkářským koloniím, zpřístupnění pozemků, vazba
na stávající dopravní infrastrukturu v obci

36 000 000 0% 2017 - 2018 24-36

2

Realizace
vodohospodářských zařízení -
propustek pod silnicí III tř. č.
41618

Odvádění extravilánových
vod a zamezení vzniku škod
na majetcích

Akce z Plánu společných zařízení v rámci komplexních
pozemkových úprav v k.. Vojkovice u Židlochovic 650 000 0% 2018 - 2019 12-24

3 Rekonstrukce komunikace a
chodníků v ulici Družstevní

Vytvoření dostatečného
množství parkovacích míst,
rekonstrukce vozovky

V ulici Družstevní je nedostatek parkovacích míst
v důsledku řadové zástavby. Snahou je uvést ulici
do režimu obytné zóny ze zúženým profilem vozovky a
s navýšením počtu podélných parkovacích stání

8 000 000 15% 2018 - 2020 12-36

4
Výstavba komunikace v ulici
Rajhradská s napojením
na silnici II/425

Vyřešení složitého
dopravního uzlu včetně
zastávky autobusu ve směru
od Brna

Realizace bezpečné křižovatky silnice II/425 s místní
komunikací v ulici Rajhradská a uvedení nově vybudované
komunikace do režimu obytné zóny

9 000 000 15% 2018 - 2020 12-36

5 Výstavba komunikace v ulici
Hlavní a Polní

Zlepšení příjezdových
poměrů k RD na ulici Polní

Po získání některých pozemků od ÚZSVM a případného
výkupu nebo směny od soukromých vlastníků, bude
vybudována příjezdová komunikace k RD v ulici Polní

4 500 000 30% 2019 - 2021 12-36

6

Vybudování přechodu
pro chodce před ZŠ,
parkovacích míst a
odstavných stání včetně
osvětlení přechodů
pro chodce

Vybudování bezpečného
přechodu pro žáky ZŠ

Jedná se vybudování nového bezpečného přechodu
s osvětlením přes silnici III/15266 před ZŠ, parkovacích
míst u vjezdu do ZŠ a dvou podélných míst pro zastavení a
nastoupení/vystoupení dětí

2 500 000 15% 2016 - 2017 12-24

7 Rekonstrukce ulice Brněnská
Rekonstrukce vozovky
po realizaci kanalizace v obci

Důsledkem sedání zásypu výkopu splaškové kanalizace je
komunikace v několika úsecích propadlá, rovněž úsek
z žulové dlažby 10x10x10 cm je zvlněn

2 800 000 20% 2018, 2021 12-36

8 Vybudování cyklistické stezky
Vojkovice - Hrušovany u Brna

Zajistit pro cyklisty
bezpečnou komunikaci mezi
oběma obcemi.

Nekvalitní a velmi frekventovaná silnice III/41618 takřka
neumožňuje jízdu cyklistům. Stezka bude navazovat
na regionální stezku 5172 v obci Vojkovice a napojí se

4 500 000 10% 2017 - 2018 12-24
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na stezku Hrušovany u Brna - Židlochovice

9 Vybudování cyklistické stezky
Vojkovice - Blučina

Zajistit pro cyklisty
bezpečnou komunikaci mezi
oběma obcemi.

Jedné se cyklistickou stezku místního významu, která se
v k.ú. Blučina připojí na cyklistickou stezku Brno - Vídeň

5 000 000 10% 2017 - 2019 12-36

10 Oprava cest kolem rybníka
Šimlochy a rybníka Šejba

Zajištění sjízdnosti cest
v chatových a
zahrádkářských oblastech

Zpevnění cest kvalitní štěrkodrtí s konstrukcí, která zajistí
dlouhodobé užívání 1 500 000 20% průběžně průběžně

11

Rekonstrukce příjezdové
komunikace k železniční
zastávce Vojkovice
nad Svratkou

vytvoření možnosti příjezdu
majitelů motorových vozidel,
kteří využívají železniční
dopravu

Vyhotovení vozovky - střední zatížení, materiál zámková
dlažba nebo živičný povrch, osazená do oboustranných
obrubníků

1 500 000 20% 2017 - 2020 12

12 Vybudování střediska
odpadů

Vybudování střediska
odpadu kapacitně
dostačujícího pro potřeby
obce a splňujícího veškeré
parametry pro likvidaci všech
druhů odpadů, jak vyplývá
z příslušných právních norem

Vybudování střediska odpadů na místě mimo zástavbu,
aby při jeho provozováním nedocházelo k narušování
standardu bydlení

4 000 000 15% 2018 - 2024 24

13
Vyhotovení nového
územního plánu obce
Vojkovice

Aktualizace všech potřeb
obce vyplývajících
ze současných poměrů

Vyhotovení a schválení nového územního plánu obce,
který bude zohledňovat současné potřeby obce. Územní
plán z roku 1998 je již v čase překonán

900 000 20% 2016 - 2018 24

14
Vytvoření nových ploch
pro lehkou průmyslovou
výrobu

Podpora rozvoje podnikání a
vytvoření nových pracovních
příležitostí na území obce

Rozšíření ploch pro průmyslovou výrobu mimo současně
zastavěné území obce s návazností na stávají průmyslový
areál vedle silnice III/41618 ve směru na Hrušovany u Brna

součást ÚP 2016 - 2018 24

15
Vybudování nového
sportovního a kulturně
společenského zařízení v obci

Vytvoření podmínek
pro sport a kulturní život na
obci

Investici realizovat výběrem ze dvou variant. Varianta I. –
převod místní sokolovny na obec a na stávajícím místě
vybudovat nové zařízení. Varianta II. – vymezit plochu
pro realizaci zařízení v rámci nového územního plánu obce

7 500 000 15% 2017 - 2020 24-36

16

Rekonstrukce kuchyně
včetně vybavení kuchyně
v MŠ, vybudování jídelny
v budově MŠ

Vybudování moderního
stravovacího zařízení i
pro žáky ZŠ

Stavební úpravy v kuchyni, které by odpovídaly
současným požadavkům na školní kuchyně, vybudování
místnosti - jídelny pro žáky ZŠ, včetně sociálního zázemí a
šatny

4 800 000 20% 2018 - 2020 24-36

17 Rekonstrukce zdi a oplocení Zvýšení bezpečnosti dětí Stabilizace nebo nahrazení stávající zídky s kovovými rošty 450 000 25% 2017 - 2021 12-24
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kolem MŠ v ulici Družstevní jinými alternativními stavebně
konstrukčními materiály, včetně branky a brány

18 Realizace nového dopravního
hřiště v MŠ Zvýšení bezpečnosti dětí

Vybudování nového dopravního hřiště na dvoře MŠ a
nahrazení stávajících písčitých povrchů povrchy z umělých
materiálů tlumících náraz

480 000 30% 2017 - 2019 12

19 Realizace hřiště na dvoře ZŠ Zvýšení bezpečnosti dětí
Vybudování plochy z umělých povrchů pro míčové hry a
venkovní sporty, včetně herních prvků (koše na basketbal,
branky, síť na odbíjenou apod.)

750 000 30% 2017 - 2021 12

20 Rekonstrukce "Boží muka" Zachování kulturního
dědictví

Jedná se o pravidelnou údržbu a opravu památky cca
v tříletých periodách

260 000 30% 2019 - 2020 12-24

21 Oprava zdi kolem starého
hřbitova Zamezení destrukce

Jedná se o zpevnění zdiva sanační omítkou po celém
obvodu hřbitova a opatření zdi v horní části střešní
pálenou krytinou zamezující zamokání do zdiva

350 000 30% 2018 -2020 24-36

22 Oprava opěrné zdi kolem
kostela sv. Vavřince

Zachování kulturního
dědictví

Jedná se o vybudování opěrné zdi kolem přední části
kostela sv. Vavřince z cihel pálených, mrazuvzdorných a
osazení betonových zákrytových desek

250 000 30% 2018 - 2021 12-24

23
Restaurování márnice
na místním hřbitově

Zachování kulturního
dědictví

Jedná se o zpevnění zdiva vhodným sanačním materiálem
a opatření oken a dveří impregnačním nátěrem, oprava
střešní krytiny a omítnutí zadního štítu vhodnou
omítkovou směsí

380 000 20% 2017 - 2021 12-24

24 Restaurování kříže u silnice
III/41618 pod lípou ul. Prátna

Zachování kulturního
dědictví Jedná se o periodickou údržbu všech atributů kříže 55 000 20% 2019 - 2020 12-24

25 Restaurování kříže u silnice
III/15266 na Syrovice

Zachování kulturního
dědictví Jedná se o periodickou údržbu všech atributů kříže 65 000 20% 2020 - 2021 12-24

26

Restaurování kříže
s korpusem Krista na par.
č.679/21 v k.ú. Vojkovice
u Židlochovic

Zachování kulturního
dědictví Jedná se o periodickou údržbu všech atributů kříže 70 000 20% 2021 - 2022 12-24

27 Restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého na návsi

Zachování kulturního
dědictví

Jedná se o periodickou údržbu všech atributů pískovcové
sochy

200 000 20% 2018 - 2021 12-24

Restaurování sochy sv. Jana Zachování kulturního Jedná se o periodickou údržbu všech atributů pískovcové 200 000 20% 2018 - 2021 12-24
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27 Nepomuckého na návsi dědictví sochy

28
Restaurování sochy
sv. Floriána v ulici Mlýnská

Zachování kulturního
dědictví Jedná se o periodickou údržbu všech atributů sochy 150 000 20% 2018 - 2021 12-24

29 Restaurování barokního kříže
u kostela

Zachování kulturního
dědictví

Jedná se kompletní restaurování kříže, všech jeho
kamenných i kovových atributů, kříž pochází z roku 1770 a
je silně poškozen

350 000 30% 2019 - 2021 12-24

30

Umístění litinové sochy
císaře Josefa II. na původní
místo na návsi, zhotovení
podstavce

Zachování kulturního
dědictví

Jedná se umístění litinové sochy císaře Josefa II.
na původní místo na návsi naproti kostela sv. Vavřince. Je
nutné vyhotovit podstavec (původní se nedochoval)

850 000 20% 2017 - 2020 12-24

31
Regenerace veřejné zeleně
v zastavěné části obce

Péče o životní prostředí
Jedná se o výsadbu zeleně v druhové skladbě
venkovského typu, odstranění neperspektivních zdravotně
narušených dřevin

1 450 000 20% 2018 - 2021 24-36

32
Regenerace veřejné zeleně
v extravilánu obce

Péče o životní prostředí
Jedná se převážně o zdravotní, pěstební a redukční řezy
silně zanedbaných a poškozených solitérů a dosadbu
nových dřevin v souladu s ÚSES

2 500 000 30% 2019 -2021 24-36

33 Protipovodňová ochrana
Vojkovic

Ochrana osob a majetku
před povodněmi

Jedná se o vybudování protipovodňové hráze v úseku
od ulice Vodní kolem Mlýnského náhonu, řeky Svratky až
po ulici Prátna. Kombinace sypaných hrází a betonových
monolitů - ochrana na Q 100

25 000 000 25% 2018 - 2021 12-36

34
Vybavení obce mobiliářem -
lavice, stoly, odpočívky,
odpadkové koše

Vytvoření podmínek
pro odpočinek

Jedná se vybavení obce zejména v parcích, v klidných
částech obce a u cyklistických stezek a vytvoření
podmínek pro odpočinek

75 000 30% 2017 - 2019 12-24

35

Vybavení obce mobiliářem -
informační tabule, označení
názvů ulic, směrové
ukazatele, dopravní značení

Zvýšení bezpečnosti dopravy
a informovanosti
návštěvníků obce

Vybavení obce kompletním systém místního dopravního
značení včetně směrových ukazatelů na důležitá místa
v obci a vybavení významných míst informačními tabulemi
s podrobným popisem dané lokality

350 000 30% 2017 - 2020 12-24

36
Výstavba zázemí
pro klubovou činnost
místních zájmových
organizací

Podpora kulturního a
společenského života na obci

Výstavbu zařízení řeší nově pořizovaný územní plán obce
Vojkovice

4 500 000 40% 2018 - 2021 12-36
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37
Realizace dětských hřišť
v areálu fotbalového
stadionu a před budovou
myslivny par.č. 514/1

Podpora zapojení dětí a
mládeže do komunitního
života v obci

Jedná se vybudování dvou nových dětských hřišť
rovnoměrně rozložených v zastavěném území obce na
málo frekventovaných místech

600 000 30% 2018 - 2019
10

38

Plán společných zařízení
v rámci komplexních
pozemkových úprav
schválený ZO Vojkovice dne
8.12.2010

Podpora agrotechnických
protierozních opatření

Nutnost rozdělení rozsáhlých honů orné půdy polními
cestami zpevněnými i nezpevněnými, vytvoření
protierozních mezí, výsadba Územních systému
ekologické stability a zeleně v krajině v rámci
pozemkových úprav.

8 500 000 15% 2018 - 2024 10 - 48

39 Získání sochy sv. Vavřince,
patrona obce Obnovení kulturního dědictví

Umístění sochy sv. Vavřince, patrona Obce Vojkovice, na
důstojné místo na veřejném prostranství, zrestaurování
sochy, zhotovení podstavce

180 000 50% 2018 - 2022 12 - 36

Č.37 Schváleno na zasedání ZO Vojkovice dne 21.11.2017, usnesením č.11.

Č.38 a 39 Schváleno na zasedání ZO Vojkovice dne 31.5.2018, usnesením č.7.
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