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Rekonstrukce a modernizace budovy MŠ v Tismicích, zahrada a hřiště
STAV:
Výuka v MŠ byla od 1. 1. 2008 nově rozšířena pro vzdělávání ve 2 třídách. V roce 2009 došlo k částečné
rekonstrukci vytápění – instalován elektrický kotel a radiátory ústředního topení do chodby, WC a jedné třídy.
Druhá větev byla dokončena v roce 2010. V roce 2016 byly do zadní třídy doplněny radiátory. V roce 2016
proběhla z dotace Středočeského kraje SFROM kompletní rekonstrukce elektroinstalace budovy, vč.
zabezpečovacího zařízení a zabezpečení vstupu do objektu školky. Rekonstrukcí elektroinstalace prošel i
bytový prostor. Budova byla v průběhu roku 2008 opatřena novými plastovými okny, bylo tedy zamezeno
únikům tepla skrze okenní a dveřní rámy. V roce 2007 byl kompletně zateplen stropní prostor a
rekonstruována střecha. Sociální zařízení bylo kompletně zrekonstruováno rovněž v roce 2007, tak aby jeho
kapacita a parametry vyhovovaly předpokládané kapacitě 2 tříd. Školní byt v přízemí vyžaduje rekonstrukci.
Odvod splaškových vod je od roku 2017, resp. 2018 řešen nově vybudovanou kanalizační přípojkou
(podružný řad a ČS tlakové splaškové kanalizace). V roce 2018 byla gravitační kanalizace napojena do nové
ČŠ. V roce 2017 byla též vybudována vodovodní přípojka a od roku 2018 odebírá MŠ Tismice pitnou vodu
z veřejného vodovodu. Byl instalován lapač tuků vně pláště budovy. V roce 2020 byl plášť budovy kompletně
zateplen a to vč. obnovy hydroizolací v základech objektu (DOTACE Středočeského kraje 541 tis. Kč). Dále
bylo vybudováno odvodnění na 5 místech budovy. 3 x zaústěno povrchově, 2x do vsakovací jámy. Byly
vyměněny boční schody vně budovy pro zásobování jídelny. Z důvodu zatékání byla částečně vyměněna
střešní krytina. V roce 2021 byla vyměněna střešní krytina – SAJTAM. Byl zrekonstruován vstupní chodník
MŠ. V roce 2020–21 bylo zrekonstruováno oplocení MŠ, vyjma části podél komunikace II. tř.
V areálu zahrady MŠ Tismice bylo z programu PRV MZe Leader v roce 2013 rekonstruováno dětské hřiště.
V roce 2015 byla dokončena druhá etapa modernizace hřiště z dotačních prostředků Středočeského kraje.

CÍL:
Výměna zbývající části oplocení areálu MŠ Tismice. Vybudování retence dešťových vod pro zavlažování
zahrady, popř. fotbalového hřiště.

PROJEKT: možno z OPŽP
NÁKLADY: nestanoveny
DOTACE: dotace, popř. vlastní zdroje
REALIZACE: 2022
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Úprava a modernizace budovy sportovních kabin a tribuny u hřiště
v Tismicích
STAV:
Budova je nyní využívána sportovci fotbalového klubu v Tismicích. Slouží jako tribuna a zároveň jsou v ní
umístěny šatny, sprchy a WC, dále i klubovna oddílu. Na budově jsou od doby jejího dokončení v roce 1974
prováděny drobné udržovací práce. V roce 2005 byla provedena generální oprava střechy. WC a sprchy byly
za finanční spoluúčasti kraje (28.000, - Kč) v roce 2008 částečně zrekonstruovány, dále byla provedena
výměna veškerých oken, částečně vyměněna svítidla, a z části obnoveno oplocení fotbalového hřiště.
Prostor tribuny byl nově nasvětlen. Při revizi el. zařízení konstatoval v závěru roku 2011 revizní technik, že
zařízení není kvůli stavu el. rozvodů a rozvaděče schopno bezpečného provozu. V roce 2012 byly kompletně
rekonstruovány elektrické rozvody budovy z dotace Středočeského kraje. V roce 2012 byly osazeny dvě
nádrže na dešťovou vodu v prostoru hřiště za účelem jeho zavlažování. V roce 2013 byl obnoven původně
betonovými dlaždicemi krytý povrch vstupu na hřiště – zámkovou dlažbou. V roce 2017 byla vybudována
vodovodní přípojka a podružný kanalizační řad vč. ČŠ a technologie, napojení na vodohospodářskou
infrastrukturu proběhlo v roce 2018. V roce 2018 byla též znovu opravena elektroinstalace objektu.

CÍL:
Výměna podlahových krytin, modernizace původního systému vytápění, popř. změna systému vytápění,
celková úprava vnější fasády – oprava, nátěr. Instalace nasvětlení herní plochy, zbudování venkovního
herního koutku pro děti,

PROJEKT:
NÁKLADY:
odhad 400.000, - Kč

DOTACE:
SFROM, MAS, IROP, MMR ČR, …

REALIZACE:
2022/2026
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Úprava a modernizace budovy kulturního domu v Tismicích, přístavba
multifunkčního objektu vč hasičské zbrojnice, multifunkčního hřiště a jeho
zázemí.
STAV:
Budova kulturního domu je nyní využívána k pořádání kulturních akcí – zábav a plesů zejména v zimní
sezóně. Příležitostně se zde pořádá vystoupení dětí MŠ v Tismicích, sál také slouží k pořádání veřejných
schůzí v rámci obce a ke schůzkám místních hasičů. Původní systém vytápění nezůstal zachován, celý
prostor je vytápěn jedinými kamny na pevná paliva. Parketová podlaha včetně čela jeviště a podlahy jeviště
byla renovována v roce 2010. Revize elektrorozvodů potvrdila řadu závažných závad na osvětlení sálu
včetně jeviště. Závady byly v roce 2005 odstraněny (a znovu v roce 2017), avšak rozvody je třeba
rekonstruovat. Svítidla byla v roce 2017 vyměněna za nová. V roce 2010 proběhla celková rekonstrukce
střechy – zateplení, výměna krytiny a výměna systému ventilace.
Chybí zde odpovídající sociální zařízení, provizorně je nárazově využíváno WC sousedícího pohostinství
Nebo OÚ Tismice. V roce 2018 byl objekt připojen na tlakovou splaškovou kanalizaci (šachta je společná
s OÚ Tismice) a je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu. Přípojky jsou společné pro kulturní dům
i budovu obecního úřadu. V roce 2021 byla dokončena a na stavební úřad podána projektová dokumentace
Přístavba hasičské zbrojnice a multifunkčního objektu ke kulturnímu domu čp. 135.

CÍL:
V přístavbě kulturního domu (v místě původního RD čp. 21, hospodářského stavení, stodoly a zahrady)
bude v 1, NP umístěna hasičská zbrojnice, zázemí KD a v 2. NP víceúčelový sál s využitím pro schůzovní
činnost, přednáškovou a osvětovou činnost (doplnění o promítací techniku a ozvučení), školení pro sadaře,
kteří v obci a okolí působí, alternativně pro aktivity rodičů s dětmi, důchodců, ...podzimní výstavy ovoce a
květin (jiřiny + chryzantémy....) apod. Za přistavovaným multifunkčním objektem je umístěno oplocené
hřiště s polyuretanovým povrchem. Hasičská zbrojnice vybudovaná v rámci multifunkčního objektu
(přístavby KD) je koncipována pro tři vozidla, šatnové zázemí pro hasiče, kancelář, dílnu a sklad. KD
přístavbou získá výčep s vlastním skladem a WC pro obsluhu a nové sociální zázemí pro návštěvníky, dále
také šatnu. Zázemí pro hřiště je uvažováno např. samostatným kontejnerem.
Krom výše uvedeného je třeba samostatně nebo v souvislosti s budováním multifunkční přístavby řešit také
vytápění sálu, výměnu oken a vstupních dveří (část oken bude zazděna při přístavbě), zateplení obvodového
pláště. Dále renovaci parketové podlahy a výměnu stolů a židlí.

PROJEKT:
Povoluje stavební úřad Český Brod.

NÁKLADY:
orientačně 25 mil Kč bez DPH

DOTACE:
MAS, IROP, MMR ČR, SFROM, GŘ HZS

REALIZACE: 2022–2026
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Přístavba a přestavba Společenské místnosti v sídle Limuzy a obnova
návesního prostoru v okolí rybníka
STAV:
Stávající objekt se nachází na návsi části Limuzy a slouží jako kulturní a zájmové zázemí. Od roku 2018 je
objekt připojen na veřejný vodovod. Používá se taktéž jako volební místnost. V letech roce 2021–2022
proběhla kompletní rekonstrukce, díky níž vznikla nová klubovna a vstupní hala se sociálním zařízením. Dále
pak venkovní pergolou zastřešené posezení. Dešťové vody jsou nově odváděny do návesního rybníčku.
Po vykácení jehličnanů na prostranství kolem rybníčku vznikl prostor pro novou výsadbu a vybudování
přírodní relaxační a odpočinkové zóny.

CÍL:
Zvelebit návesní prostor vybudováním cesty kolem rybníčku, parkovými úpravami a vytvořit odpočinkovou
zónu s lavičkami.
Vyřešit likvidaci odpadních vod (nahradit stávající malokapacitní plastovou jímku), nejlépe vícekomorovým
septikem se zemním filtrem s tím, že vyčištěné vody by po schválení vodoprávním úřadem mohly být event.
vypouštěny do návesního rybníčku.

PROJEKT:
Kolaudace 06/2022

NÁKLADY: cca 2 mil Kč
DOTACE:
Středočeský kraj

REALIZACE: 2021/2022
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Obnova původních polních cest – zprůchodnění krajiny, zpevnění cest, liniová
výsadba dřevin v k. ú. Tismice a Limuzy navazující na celkovou revitalizaci
zeleně v intravilánu obcí; obnova Švehlova sadu na Klepci; budování
naučných – tematických stezek, vč. jejich značení, informačních tabulí a
interaktivních prvků, vč. odpočinkových stanovišť na veřejně přístupných
pěších cestách
STAV:
V katastru obcí se nachází několik historických cest, které spojovaly obce Tismice a Limuzy s okolními
obcemi, zajišťovaly průchodnost krajiny a přístup vlastníků k polnostem. V současné době jsou některé tyto
cesty rozorány a existují pouze v mapách. Některé jsou neprůchodné a neplní svůj účel nebo jsou ve
špatném technickém stavu a nezajišťuji průchodnost krajiny pro občany obce. Rovněž zeleň v centru obce
je postupně vzhledem k jejímu stavu kácena a místy nahrazována novou výsadbou. Doplnění dřevin a keřů
je však třeba řešit plošně. V roce 2012 byl dokončen projekt spolupráce „Ovocná stezka“ MAS Regionu
Pošembeří, jejíž součástí je i naučná interaktivní stezka na mrzecké cestě mezi Limuzy a Mrzkami. Tabule
Ovocné stezky budou v roce 2020 na náklady MAS Region Pošembeří zrekonstruovány. V roce 2014
zprůchodnili mrzečtí hasiči cestu z Mrzek na Klepec. Na Klepci se nachází bývalý Švehlův sad – zarostlý,
vyžadující celkovou obnovu. Obec v roce 2019 oslovila majitele přístupových cest ke Švehlovu sadu
s žádostí o směnu pozemků. Majitelé pozemků s obnovením cesty zásadně nesouhlasí. Nástroje pro obnovu
sítě cest skýtá zahájení pozemkových úprav, k nimž je třeba vlastníky pozemků přesvědčit a vyargumentovat.
Území obce Tismice i navazující území obce Mrzky a Limuzy je historicky „bohaté a zajímavé“ z hlediska
osídlení, architektury, ale také zemědělské výroby a rybníkářství. Je zde potenciál pro budování tematických
a naučných stezek.

CÍL:
Obnovit průchodnost krajiny obnovou historických cest v katastru obcí Tismice a Limuzy a řešit jejich
návaznost na zároveň obnovovanou zeleň v intravilánu obcí.
Provést zprůchodnění vyklestěním náletových dřevin a keřů a provedením drobných terénních úprav.
Provést výsadbu liniových dřevin. Tím zajistit vytyčení prostoru cesty a zamezit jejímu opětovnému zániku
v budoucnu. Výsadba vhodných dřevin také vytvoří hodnotný krajinný prvek, který dále zatraktivní krajinu
v okolí obcí.
Plošně obnovit zeleň v intravilánu obcí.
Obnovit bývalý Švehlův sad – nová výsadba, prořezy a kácení, vysekání keřů, osazení laviček.
Budovat tematické – naučné stezky vč. souvisejícího značení a prvků ve vazbě na historii místa.
Cílem je umožnit občanům obce trávit volný čas v bezprostředním okolí obcí, s možností procházek po okolí.
Obnoví se pěší dostupnost okolních obcí mimo současné silnice a zároveň se z výší turistická atraktivnost
okolí. Vedle toho se krajině vrátí různorodý ráz, kdy jednotlivé lány polí jsou přirozeně rozděleny cestami.

PROJEKT: tematická – naučná stezka, etapa Tismice (- Mrzky)
NÁKLADY:
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DOTACE: MAS
REALIZACE:
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Údržba zeleně a technického zázemí veřejného pohřebiště v Tismicích
STAV:
Na okraji obce Tismice se nachází veřejné pohřebiště, založené v roce 1907. Původní ohradní zeď byla
opravena v roce 2005. Zeleň byla udržována pouze zdravotními řezy. Vzrostlé thuje ohraničující urnový háj,
které svým kořenovým systémem prorůstaly do jednotlivých hrobových míst a tyto poškozovaly, byly v roce
2010 vykáceny. V roce 2011 byla u hřbitova vybudována elektrická přípojka. V roce 2012 byl vysazen nový
živý plot kolem urnového háje a vysazen solitérní strom v jeho středu. Na hřbitov byly umístěny dvě lavičky
a ke vstupu osazena vývěska. V roce 2012 byl rovněž odstraněn zastaralý rezervoár na vodu včetně
podstavce a starého potrubí. Byla vybudována nová vrtaná studna včetně vystrojení a napojení na stávající
zemní rozvody vody. Prostranství za branou je hliněné, rozbahňuje se. V roce 2020 byla vybudována
rozptylová loučka se společnou pietní deskou. Provoz loučky byl zahájen na jaře 2021. V r. 2021 bylo nově
vysázeno jednostranné stromořadí okrasných třešní od v stupních vrat k centrálnímu kříži.
V roce 2015 vybudovala obec Vrátkov dvě autobusové zastávky na znamení před hřbitovem. Zvýšila se tak
bezpečnost a cestovní komfort návštěvníků hřbitova, zejména těch přespolních, kteří dříve museli vážit cestu
z centra obce. V roce 2018 byla kompletně zrekonstruována hřbitovní vrata.

CÍL:
Zvelebit pietní místo obce Tismice – zpevnit prostranství za branou, vyměnit nebo odstranit obrubníky
v urnovém háji a celý areál dále udržovat.

PROJEKT:
NÁKLADY:
DOTACE:
REALIZACE:
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Vybudování chodníků v křižovatce Tismice-Přišimasy-Rostoklaty v Limuzích
STAV:
Křižovatka v Limuzích je poměrně rozlehlá a prostorově špatně vymezená. V roce 2014 se zde uskutečnilo
místní šetření, jehož výsledkem bylo posunutí svislého dopravního značení a naplánováno vodorovně
dopravní značení. V roce 2020 bylo obnoveno svislé DZ upozorňující na pohyb chodců v blízkosti
autobusových zastávek a nově instalováno vodorovné dopravní značení po okrajích vozovky, obousměrně.
To zlepšilo bezpečnost pohybu chodců.
Absence chodníků však neumožňuje vyznačit přechody pro chodce, které by zorganizovaly pohyb chodců
v křižovatce.
CÍL:
Zvýšit bezpečnost chodců i projíždějících vozidel v křižovatce.

PROJEKT:
Technická dokumentace zpracována – bez stavebního povolení

NÁKLADY:
cca 1,5 mil Kč

DOTACE:
-

REALIZACE:
naváže na dokončení kanalizace
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Obnova pomníku padlým v Tismicích
STAV:
Pomník padlým v blízkosti obecního úřadu má zhroucenou podezdívku. Prorůstají do ní kořeny lip,
nevhodně vysázených do blízkosti pomníku. V roce 2019 byl vyhotoven odborný dendrologický posudek,
který podpořil záměr pokácení lip. V roce 2019 byla jedna z lip pokácena. Pomník není dostatečně oddělen
od provozu na přilehlé komunikace. Působí zanedbaně a nedůstojně.

CÍL:
Provést důstojnou rekonstrukci pomníku. Vrátit nově tesanou sochu lva na místo před pomníkem.

PROJEKT:
Zpracován pro podání žádosti o dotaci v roce 2020; znovu podán znovu v lednu 2021;žádosti dosud
nevyhověno

NÁKLADY:
943 000,- Kč

DOTACE:
MVČR

REALIZACE:
2023/2024
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Revitalizace návesního rybníku v Limuzích
STAV:
Rybník Limuzy (malá vodní nádrž dle ČSN 75 2410) je napájena vodou z místní dešťové kanalizace a
zanedbatelně také z vyvěrajících pramenů ve dně nádrže. Rybník spadá do povodí Labe a Štolmířského
potoka č.h.p. 1-04-07-035. Jde o víceúčelovou nádrž s funkcí retenční, vodohospodářskou a okrasnou, též
využití pro volně žijící živočišně druhy. Je též vedena jako požární nádrž.
V letech 2018 a 2019 došlo k významnému poklesu, v podstatě ke ztrátě vodní hladiny. V roce 2020 byl
proveden podrobný hydrogeologický průzkum se závěrem: hladina vody je tedy závislá na úhrnu dešťových
srážek a související hladině vody v půdě. Řešením je vybudování usazovací nádrže a svodů dešťových vod
z okolních nemovitostí. Svedení dešťových vod z veřejných ploch bude řešeno v rámci budoucí rekonstrukce
dešťové kanalizace.
V r. 2022 byla voda ze střechy rekonstruované společenské místnosti svedena do rybníčku.

CÍL:
Přivedení dešťových vod za účelem naplnění nádrže vodou. Projekt, povolení a osazení septiku se zemním
filtrem a následné vypouštění vyčištěných odpadních vod do návesního rybníčku.

PROJEKT:
Dodavatel na klíč – septik se zemním filtrem

NÁKLADY:
nestanoveny

DOTACE:
MŽP

REALIZACE:
2022/2026
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Rekonstrukce (oprava) povrchu místních komunikací III.tř v Tismicích
STAV:
Z větší části původní kamennou dlažbou zpevněný povrch a částečně drtí zpevněný propustný povrch
v ploše cca 310 m2 (vč. vjezdů) v uličce k čp. 13 Tismice je v r. 2022 nahrazen vodopropustnou dlažbou
ERBO v šedém odstínu. Zpevněny jsou nově i vjezdy na šíři vrat a branek. Dlažba je vymezena obrubníky.
Vyjmutá a očištěná kamenná dlažba je uložena v areálu čp. 21 pro další využití.
Ulička k čp. 65 má povrch tvořený drtí – nerovnoměrně rozprostřena, místy vyjeté koleje. V dolní části
komunikace se hromadí smytá půda a tvoří se zde nánosy bahna. Původní kamenná dlažba byla postupně
znehodnocena, popř. vytrhána. Sítě jsou v obou komunikacích v zemi, povrch nebude dále narušován
jejich ukládáním.

CÍL:
Rekonstruovat povrch komunikací do původní podoby (kámen nebo žulová dlažba) tak, aby zůstal
propustný a dešťové vody se převážnou měrou zasakovaly do stávajících zelených příkopů (vodní poměry
se nemění, resp. dojde ke zlepšení zasaku v místě dlažby). Cílem je zachovat venkovský charakter
komunikací a zlepšit pěší i automobilovou dostupnost k přilehlým nemovitostem.
Varianty:
a) Provedení ve štěrku
b) Provedení v dlažbě

PROJEKT:
Prověřit potřebu PD a povolování.

NÁKLADY:
Viz zvolená varianta – poptávka

DOTACE:
Prověřit uznatelnost nákladů z hlediska nastavení programů MMR ČR nebo vlastní zdroje

REALIZACE:
Viz. projekt a způsob financování 2022/ 2026
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Odkanalizování sídla Limuzy
STAV:
Zpracována „Tismice, kanalizace Limuzy – Studie, variantní návrh řešení splaškové kanalizace“ (NOZA,
2021).

CÍL:
Vybrat vhodný typ čištění odpadních vod – centralizovaný či decentralizovaný – a v souladu s ním navázat
projekční činností a výstavbou. V r. 2021 se zastupitelstvo na základě závěrů studie rozhodlo podrobněji
prověřit variantu kořenové čistírny odpadních vod s dočišťovací nádrží a zahájilo spolupráci se specialistou
v oboru.

PROJEKT: projektová příprava za účelem jednání s majitelem pozemku a DOSS
NÁKLADY:
DOTACE:
REALIZACE: 2022/2026
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Vyhledávací průzkum a vystrojení posilujících vodních vrtů za účelem posílení
soběstačnosti obce v zásobení pitnou vodou
STAV:
Obec Tismice provedla průzkumné vrty v k.ú. Mrzky – kapacita zdroje nebyla dostatečná. Další variantou,
je provedení průzkumného vrtu v lokalitě u MŠ Tismice. Je třeba vyhotovit projektovou dokumentaci a
zajistit vodoprávní povolení. Nezbytnou podmínkou je navrhnout technické řešení napojení na stávající
vodovod – akumulace, úpravna vody.

CÍL:
Vyhledat zdroj vody, vystrojit vrt, vybudovat přivaděč do VDJ Limuzy nebo napojit na hlavní řad – úpravna,
vodojem.

PROJEKT:
NÁKLADY:
DOTACE:
MŽP, MZe

REALIZACE: 2022/2026
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Revitalizace potoka Bušince v k.ú. Tismice
STAV:
V úseku regulovaného potoka Bušince, v údolné nivě mezi obcí Mrzky a Tismice, v k.ú. Tismice je
prověřována možnost provést revitalizační úpravy. Studie proveditelnosti počítá s realizací tůní.

CÍL:
Vyhotovení PD a její schválení v rámci územního a navazujících řízení.

PROJEKT:
Probíhá zpracování

NÁKLADY:
DOTACE:
MŽP

REALIZACE: 2022/2026
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Řešení kapacity základního školství v ORP Český Brod
STAV:
ORP Český Brod je kritický nedostatek míst v základních školách. Obec Tismice je ohrožena nepřijímáním
prvňáčků do ZŠ Český Brod. Školy v okolí (Kostelec nad Černými lesy, Přistoupim, Škvorec, Úvaly jsou
buď plné nebo pro mladé rodiny těžko dopravně dostupné.

CÍL:
Zajistit dostatečnou kapacitu míst pro základní vzdělávání v Českém Brodě, resp. např. v Doubravčicích.

PROJEKT:
Svazková škola – Český Brod – Doubravčice.

NÁKLADY: 1 mld Kč, resp. 20–24 mil Kč podíl připadající na Tismice.
DOTACE:
Prstenec II, MŠMT

REALIZACE: 2023/2024

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.4.2022
Jméno a podpis: Ing. Martina Zdražilová
Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2022
Jméno a podpis: Ing. Martina Zdražilová
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