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1. Úvod
Nové obecní zastupitelstvo se rozhodlo připojit k Programu obnovy vesnice a pokusit se tak
získat podporu občanů i finanční prostředky na zachování a obnovu venkovského života,
zkvalitnění kulturně společenského vyžití a rozvoj podnikatelských aktivit.
Výchozím podkladem pro zpracování POV byla urbanistická studie, zpracovaná v roce 1999,
dále materiály obecního úřadu, a to obecní kronika, katastrální mapa, podklady Českého
statistického úřadu a současná fotodokumentace. V době zpracování tohoto návrhu POV byl
dopracováván Územní plán obce Kosořice. Po jeho předání bude POV revidován.
2. Základní informace
Obec Kosořice leží ve Středočeském kraji, 15 km jižně od města Mladé Boleslavi nedaleko
komunikace I. třídy č. 38 spojující Mladou Boleslav a Nymburk. Západně od obce prochází
frekventovaná železniční trať 080 Nymburk – Mladá Boleslav. Nadmořská výška obce je 215 m.
n. m. Přesná zeměpisná poloha je dána zeměpisnými souřadnicemi: 50° 19' 58" zem. šířky, 14°
58' 4" zem. délky. Správní území obce tvoří jeden územní celek. Katastrální výměra tohoto území
je 633 ha. Středem obce protéká vodohospodářsky významný tok Vlkava.
3. Historie
Název obce Kosořice je odvozen od zaměstnání původních obyvatel – kosení nebo sekání. Jasněji
to vyplývá ze staršího tvaru Kosařice. První zmínka o šlechtickém držiteli vsi je z roku 1347, kdy
se uvádí „Gallus de Cossorzicz.“ O tři roky později známe Hartula z Kosořic. Ve druhé polovině
14. století patřily Kosořice k Cetni. R. 1384 prodal Hašek z Cetně určitý statek Vítkovi
z Nyněchova. Jiný statek v Kosořicích r. 1391 drželi bratři Cetenští. Ze stejného rodu byli patrně
r. 1390 Jan a r. 1398 Kryštof. Před rokem 1407 zde měl určitý majetek také Tomík z Charvátec.
Jako majetek šlechty často měnily majitele. Postupně přešla ves na vladyky z Újezdu. Po vymření
tohoto rodu roku 1456 daroval král Ladislav část pozemků Milotovi z Hrušova. Další část statků
vlastnil Jan Pancíř z Kosořic, boleslavský purkrabí. Toto území přešlo v roce 1547 do rukou
Krajířů z Krajku. Statky Hrušovských z Hrušova byly roku 1567 prodány Jindřichovi
z Valdštejna na Dobrovicevsi. Jiný díl, patřící do této doby k Charvátcům, r. 1555 koupila do
purkrabího z Donina Jindřichova manželka Anna z Vartemberka. Tak splynule ves jedinému
majiteli a byla připojena k Dobrovici, pouze s výjimkou dvora, náležejícího Krajířům z Krajku.
V 15. století byli držiteli kmetského dora v Kosořících Pancířové z Chlumu, pocházející patrně
z rodu Pancířů ze Smojna. Z tohoto rodu mohl být v r. 1429 Prokop z Kosořic. V letech 1452 až
1475 byl boleslavským purkrabím Jan Pancíř z Kosořic. Dvůr Smojenských byl posléze připojen
k mladoboleslavskému panství pánů z Cimburka a potom Krajířů z Krajku.
V roce 1610 byly v Kosořicích dva dvory kmetské, koupené od Heníka z Valdštejna Davidem
Plotem z Konařin. Ten majetky spojil a r. 1612 prodal Václavovi Sakovi z Bohuňovic, dřívějšímu
konšelu ze Zálabí u Kolína. Jan Albrecht Sak zemřel r. 1634. Základem pozdějšího panského
dvora se však stal hamfeštní dvůr Maxmiliána Khýna z Khýnu, který byl p třicetileté válce
valdštejnským hejtmanem. Dvůr byl později ze hraběnky Eleonory z Valdštejna upraven do nové
barokní podoby.
Po třicetileté válce existují podrobnější záznamy o jednotlivých sedlácích ve vsi. Např. v roce
1652 měl Václav Plaček 105 korců, oséval 40, měl 4 potahy, 10 krav, 15 ovcí a 9 vepřů. Další
jména sedláků: Jiří Mlynář, Jindřich Hrdlička, Jiřík Horák, Jan Tomášek.
Zajímavé jsou počty obyvatel. Roku 1713 bylo 188 obyvatel ve 26 domech. V roce 1843 bylo
320 obyvatel ve 36 domech a v roce 1890 bylo 423 obyvatel v 57 domech.
Historie 20. století byla zaznamenána v první kronice Kosořic, kterou začal psát roku 1922 učitel
Jan Zeman z Rejšic. Popisovala doby od 12. století až po 1. světovou válku. Bohužel se ztratila
v průběhu 90. let, snad při stěhování Obecního úřadu.

čerpáno z knih:
Paměti města Dobrovice a jeho okolí, Antonín Sládeček, 1992 Litomyšl
Hrady a tvrze na Mladoboleslavsku, Zdeněk Fišera, 2002 Mladá Boleslav

4. Přírodní a geografické podmínky
Katastr obce Kosořice má rozlohu 632,9 ha a jeho funkční členění je:
Celková výměra pozemku
(ha)
Chmelnice (ha)
Lesní půda (ha)
Louky (ha)
Orná půda (ha)
Ostatní plochy (ha)
Ovocné sady (ha)
Vinice (ha)
Vodní plochy (ha)
Zahrady (ha)
Zastavěné plochy (ha)

632,9 100,0 %
0,0
0,0
23,7
532,2
24,4
1,8
0,0
32,2
7,2
11,4

0,0 %
0,0 %
3,7 %
84,1 %
3,9 %
0,3 %
0,0 %
5,1 %
1,1 %
1,8 %

Druhy pozemků (údaje roku 2002)
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že největší podíl z celého území zabírá orná půda (84,1 %).
Kosořice leží v úrodné intenzívně zemědělsky obhospodařované krajině. Ráz krajiny v okolí obce
udávají vodní plochy (5,1 %). V katastrálním území obce se nacházejí 3 rybníky – Kosořický,
Močický a Mrštín, které jsou intenzívně využívány pro chov ryb. Patří do soustavy vodních ploch
na potoku Vlkavě. Obec se nachází částečně v PHO II b vodního zdroje Luštěnice.
5. Obyvatelstvo a bytový fond
Z celkového počtu 375 obyvatel je 200 žen a 175 mužů. Celkem 199 osob je ekonomicky
aktivních (EA). Pro rozvoj obce je velmi důležité věkové rozvrstvení obyvatelstva. V tomto
ohledu jsou statistiky příznivé celkem 71 % obyvatelstva je ve věku do 50 let. Příznivý je taktéž dlouhodobý vývoj počtu
obyvatel. Za půl století ubylo jen 18,5% obyvatel, což je oproti jiným zemědělským sídlům malý
úbytek.
Pro posouzení zaměstnanosti v Kosořicích jsme měli k dispozici údaje pouze od ČSÚ. Na jejich
základě lze konstatovat celkem nepříznivý stav - velmi nízký počet obyvatel zaměstnaných v
místě bydliště. Jedná se pouze o 4 % EA obyvatelstva. Většina EA vyjíždí mimo obec, především
do Mladé Boleslavi.
Nezaměstnanost v obci se pohybuje v rozmezí 4,5 – 5,5 %.
V roce 2001 bylo v Kosořicích celkem 124 domů, z toho trvale obydlených 98. Ve správním
území obce je celkem 158 bytů, trvale obydlených bytů je 130, převážná část v rodinných
domech, 13 bytů je ve 3 bytových domech. Na území obce je dále 6 bytů sloužících k rekreaci.
Poměrně velký počet je neobydlených bytů v neobydlených domech – celkem 27.
V urbanistické studii jsou vyčleněny pozemky pro další výstavbu pro zhruba 15 – 20 rodinných
domů a budou se dále zastavovat jednotlivé proluky ve stávající zástavbě. Jsou také stanoveny
další plochy jako územní rezervy.

6. Ekonomické aktivity
Zemědělství
V katastru obce je 532,2 ha orné půdy a 23,7 ha luk. Zemědělskou půdu obhospodařuje největší
měrou Zemědělské družstvo Jabkenice a několik soukromě hospodařících zemědělců. Výlučné
postavení má rostlinná výroba - pěstování cukrové řepy, obilí a zeleniny, živočišná výroba je
v obci zastoupena pouze chovem drobného domácího zvířectva.
Další významnou činností je chov ryb ve třech rybnících - Kosořickém, Močickém a Mrštínu.
Tyto rybníky jsou obhospodařovány společností Státní rybářství Chlumec nad Cidlinou. V roce
2003 byl Močický rybník odbahněn a plně rekultivován. V následujících letech bude dle
vyjádření společnosti Státní rybářství Chlumec nad Cidlinou rekultivován i Kosořický rybník.
Průmysl
Na území obce byla historicky sekundární sféra, tedy průmysl a stavebnictví, zastoupena jen
nepatrně. Důvodem bylo kromě zemědělství i to, že nabídku pracovních příležitostí v této sféře
předkládala větší, poměrně snadno dostupná sídla Dobrovice a Mladá Boleslav.
V územně plánovací dokumentaci jsou navrženy plochy pro výrobní a skladovou činnost,
převážně v místech dosud používaných pro zemědělskou činnost (zemědělské areály).
7. Doprava a dojížďka za prací
Kosořice leží na křižovatce silnic III/2751 (Kosořice - Rejšice), III/27510 (Kosořice – Charvátce)
a III/27511 (Kosořice – Dobrovice). V obci je vybudována síť místních komunikací. Obcí
neprochází žádná značená pěší trasa KČT ani cykloturistická trasa. Západně od obce prochází
frekventovaná železniční trať 080 Nymburk – Mladá Boleslav. Nejbližší železniční stanice je
v obci Voděrady, přibližně 2 km od centra Kosořic.
Silnice III. třídy jsou v Kosořicích v období kampaně v nedalekém cukrovaru TTD Dobrovice
přetěžovány nákladní dopravou - převoz cukrové řepy. Na silnicích, které procházejí především
centrem obce, to způsobuje problémy s bezpečností silničního provozu a osob, s životním
prostředím obce - zátěž hlukem a výfukovými zplodinami, vč. zvýšené prašnosti a velmi rychlého
opotřebení silničních povrchů. Síť místních komunikací je částečně zpevněná.
Mimo obec vyjíždělo denně do zaměstnání 149 osob (tj. 74,9 %) a do školních zařízení 63 dětí.
Dopravní obslužnost obce je zajišťována společností Transcentrum bus. Přes obec vede několik
linek, které zajišťují dopravní spojení s obcí s rozšířenou působností a s pověřeným obecním
úřadem Mladá Boleslav a s obcí Dobrovice (škola, lékař, lékárna…). Velmi nevhodné je však
umístění autobusových zastávek. Zastávky jsou na třech místech na jedné křižovatce, jedna z nich
v zatáčce bez zastavovacího prostoru. Je nutné sloučit tyto zastávky a najít pro ně vhodné
umístění. Dojde tím k snížení rizika dopravní nehody a k zvýšení komfortu čekání občanů.
8. Technická infrastruktura
Kanalizace – obec nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody
od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na
čistírnu odpadních vod Dobrovice (67 %), případně jsou zachycovány v septicích, jejichž
přepady jsou zaústěny do dešťové kanalizace (33 %). Jímek je v obci 90, septiků 39. S ohledem
na způsob shromažďování a likvidace splaškových vod je zřejmé, že část vod uniká do půdy a
může kontaminovat místní vodoteče a horninové prostředí.
Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě obce, s vyústěním do
potoka Vlkavy. Dešťová kanalizace je dlouhá cca 1 500 m a je z betonových trub o profilu DN
400 mm. Svou funkci v odvedení dešťových vod plní uspokojivě.
Urbanistická studie předpokládá dobudování kanalizace a výstavbu vlastní ČOV.

Vodovod – obec je napojena na skupinový vodovod Luštěnice. Provozovatelem vodovodu je
VAK Mladá Boleslav, a. s., vlastníkem je obec Kosořice. Vodovod byl vybudován a uveden do
provozu v roce 1975. Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno 100 % stálých
a 60 % přechodných obyvatel. Obec je zásobena gravitací z vodojemu Luštěnice (200 m3), který
se nachází nedaleko obce. Vodovodní síť je tvořena potrubím z PVC a PE. Celková délka sítě je
5537 m. Tlakové poměry ve vodovodní síti jsou vyhovující. Ve výhledu je třeba počítat
s výměnou PVC potrubí.
Kvalita pitné vody kromě zvýšeného množství síranů a vápníku vyhovuje jako pitná voda. V roce
2003 pokračovala příprava propojovacího vodovodního řadu mezi Benátkami nad Jizerou a
Okrouhlíkem, což umožní dopravit kvalitní pitnou vodu do skupinového vodovodu Luštěnice, a
tím i do obce.
Na síti je umístěno celkem 12 hydrantů, které jsou určeny pouze pro odkalení a odvzdušnění sítě,
nejsou určeny k protipožárnímu zásahu ani jako odběrní místo požární vody. Bylo by vhodné po
dohodě obce a HZS určit několik hydrantů jako odběrní místo požární vody.
V obci je také obecní vodárna. Slouží především v letním období pro odběr vody pro zálivku.
Plynofikace – byla vybudována v roce 2001. V současné době je zřízeno….přípojek a …..
odběrních míst. Plynofikace obce přispěla k částečnému odstranění lokálních zdrojů znečištění.
Rozvody el. energie – obec je zásobována elektrickou energií ze tří stožárových trafostanic 22/0,4
kV, napájených z elektrického nadzemního vedení 22 kV z nadřazené rozvodny 110/22 kV
Dražice nad Jizerou, STE, a. s. Jednotlivá odběrná místa jsou napájena nadzemním vedením 0,4
kV. Kabelizace rozvodů zatím neproběhla, kabelizováno je pouze několik velmi krátkých úseků.
Telefonní rozvody – telefonizace obce je zajišťována ze siťového rozvaděče SR 14 v centru obce.
Tento SR je napojen kabelem z AÚ Dobrovice. Stávající požadavky na zřízení telefonní přípojky
jsou pokryty, k dispozici však není rezerva pro výraznější rozšiřování. Kabelizace sítě zatím
nebyla uskutečněna, veškeré rozvody jsou vedeny nadzemním vedením, které nevyhovují z
estetického hlediska. V obci je vybudována veřejná telefonní stanice.
Veřejné osvětlení – veřejné osvětlení je v majetku obce, probíhá pouze jeho pravidelná údržba.
Napájení jednotlivých světelných bodů je zajištěno nadzemním vedením. Tato osvětlovací
soustava však již neodpovídá požadavkům ČSN pro osvětlení místních komunikací, především
při průtahu obcí. V současné době je pouze možné uvažovat o přisvětlení určitých lokalit novými
světelnými body. Kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení, včetně kabelizace rozvodů
proběhne při realizaci kanalizační sítě.
Veřejný rozhlas - dochází k jeho údržbě, rozvody jsou opět vedeny nadzemním vedením.
Zařízení je však již zastaralé. Rozhlas je využíván pravidelně pro ohlašování různých kulturních a
sportovních akcí, informací z OÚ apod.
9. Občanská vybavenost, služby a sociální zázemí
Školství - v obci je mateřská škola s kapacitou 25 žáků. Školka je umístěna uprostřed obce.
Budova školky byla zateplena a opatřena novou fasádou. Celá akce byla finančně kryta
z rozpočtu obce. V budově mateřské školy je také sídlo Obecního úřadu Kosořice. V obci není
základní škola, děti dojíždějí do Dobrovice.
Zdravotnictví a sociální zařízení - zdravotní střediska jsou v Luštěnicích nebo v Dobrovici,
odborní lékaři jsou v Mladé Boleslavi.
Ostatní služby a obchody – obec má příslušnou poštu s doručovatelkou v Dobrovici. V obci jsou
dva obchody se smíšeným zbožím, dvě hospody. Jsou zde k dispozici další služby: truhlářství,
prodej autodílů, elektromontáže, kadeřnictví, klempířství a pokrývačství, autodoprava, stavební
činnost.
Sportoviště – na jižním okraji obce je hřiště na kopanou vybavené kabinami, sociálním a
relaxačním zařízením a občerstvením. Součástí areálu je také letní parket, kde se každoročně

konají letní zábavy a pro veřejnost dostupné dětské hřiště. Uprostřed obce je pískové sportoviště
na míčové hry.
Kulturní zařízení – v budově mateřské školy je umístěna obecní knihovna, která má přibližně 40
registrovaných čtenářů.
10. Spolkový, kulturní a sportovní život
Spolkový život má v obci dlouholetou tradici, první spolek – Sbor dobrovolných hasičů byl
založen již v roce 1886.
Název spolku

Rok vzniku

Zaměření

Počet členů

TJ Sokol Kosořice

1932

Kopaná

65

Sbor dobrovolných
hasičů
Místní pobočka Svazu
žen

1886
1972

Protipožární činnost,
požární sport
Zájmová činnost pro
ženy

23
53

SDH má pronajatu hasičskou zbrojnici, TJ Sokol Kosořice hřiště na kopanou se zázemím.
Obec a jednotlivé spolky, mimo svoji hlavní činnost, pořádají pravidelně následující akce:
Pořadatel

Název akce

Termín konání

TJ Sokol

Sportovní ples

únor

Obec

Lampiónový průvod dětí

duben

TJ Sokol

Taneční zábavy

soboty duben - září

Obec a MŠ

Dětský den

červen a září

TJ Sokol a obec

Posvícenská zábava

září

TJ Sokol

Silvestrovský fotbal

prosinec

Svaz žen

Besedy a přednášky

-----

SDH

Okrsková soutěž

-----

11. Kulturní památky
V obci se vyskytují objekty památkového zájmu:
Areál hospodářského dvora a klenutá brána
Kaple na návsi s pamětní deskou padlým za 1. světové války a bustou T. G. Masaryka
Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1794 - opravena roku 1949 a 1997, památkově chráněný
objekt stojí u mostu přes potok Vlkavu.
Socha Panny Marie Immaculaty z roku 1883
Kříž u mostu z roku 1867 - postaven občany Kosořic po válce r. 1866 a po zhoubné choleře
Kříž u Štěpánových - pořízen přímo touto rodinou, jejichž statek zde stál od konce 18. století.
12. Životní prostředí
Obec se nachází v oblasti s čistým životním prostředím. Dle souhrnného hodnocení kvality
ovzduší (ČHMÚ 1997) je ovzduší v oblasti Kosořic charakterizováno jako mírně znečištěné
(druhá úroveň z pěti). V této úrovni se nachází cca 60% území ČR. Na území nejsou dle registru
emisí a zdrojů znečištění registrovány velké ani střední zdroje znečištění. Polovina všech

domácností má vytápění na zemní plyn. Úkolem do budoucna je omezit znečišťování ovzduší
lokálními topidly na pevná paliva.
Území leží v oblasti 1 – nízké radonové riziko z geologického podloží.
V obci je zřízen sběrný dvůr pro sběr separovaného odpadu. Smluvně je zajištěna jeho likvidace.
V obci je zaveden centrální svoz domovního odpadu z popelnic se společností Compaq, s. r. o.
V zimních měsících je odvoz jednou týdně, v letních měsících jednou za dva týdny. Divoké
skládky se na území obce nevyskytují. Podnikatelské aktivity v obci nedoprovází znečišťování
ŽP.
Největším problémem je průjezd nákladních automobilů v době kampaně do cukrovaru TTD
Dobrovice. Dochází nejenom k znečištění ovzduší výfukovými zplodinami, ale také ke zvýšené
prašnosti a hlukové zátěže.
13. Program
Jedním z největších úkolů je vybudování technické infrastruktury obce. Ta dnes musí
zabezpečovat podobné zázemí, jako je tomu ve městě, aby byl život na vesnici zachován. Bez
zahloubení inženýrských sítí nelze navíc provádět žádné změny ani na povrchu. Je třeba
zdůraznit, že na poměrně rychlé realizaci prací by měla velký podíl svépomoc obyvatel obce.
K dalším cílům patří:
- zlepšení životního prostředí obce a s ní související regenerace okolní přírody a odstranění
zdrojů znečištění
- vrátit obci její dřívější charakter a ráz při zachování dosažených parametrů životní úrovně
- zvýšit úroveň služeb ve prospěch místním občanům

14. Přehled konkrétních akcí
Infrastruktura
• Rozparcelování p. č. 435/1 a vybudování inženýrských sítí pro stavbu rodinných domů
• Výstavba kanalizace a ČOV v obci
• Oprava místních komunikací
• Doplnění průtahů státních silnic o patřičně dimenzované chodníky
• Zkabelizování rozvodů elektrické energie
• Zkabelizování veřejného osvětlení
• Zkabelizování rozhlasu v obci
• Zřízení bezdrátového rozhlasu v obci
• Zvýšení kvality veřejné dopravy – vybudování nové autobusové zastávky místo současných
tří v okolí křižovatky
Zachování, obnova a údržba venkovské zástavby
• Vybudování Obecního domu (obecní úřad, zájmové spolky, knihovna)
• Rekonstrukce hasičské zbrojnice
• Rekonstrukce obecní vodárny
• Oprava oplocení objektu Mateřské školy Kosořice
Ochrana a obnova kulturní krajiny
• Rekonstrukce místní kapličky a úprava celého parku - terénní úpravy, zmlazovací řez
stromů, výsadba nových vhodných stromů, úprava odpočinkového místa
• Úprava pískového sportoviště
• Úprava plochy naproti fotbalovému hřišti – zarovnání terénu, skladová plocha,
parkoviště pro kulturní a společenské akce
• Příprava zabezpečení protipovodňových opatření – čištění a úpravy koryt potoků
• Likvidace divokých a nepovolených skládek a předcházení jejich vzniku
• Zabránění růstu nežádoucí vegetace na veřejných prostranstvích
• Úprava a rozšíření sběrného dvora
Kulturní a společenské akce, zajištění informovanosti obyvatelstva
• Zajištění provozu místní MŠ a podíl na vytváření společných programů a aktivit
• Zajištění provozu obecní knihovny, popř. vybudování kvalitnějšího zázemí pro knihovnu
• Podpora vedení obecní kroniky
• Podpora a rozvoj činností TJ Sokol Kosořice, SDH Kosořice, popř. dalších nově vzniklých
aktivit
• Zřízení oficiálních internetových stránek www.kosorice.cz a provádění pravidelné
aktualizace
• Vybudování veřejné internetové stanice
• Zajištění účasti představitelů obce při oslavách životních jubileí občanů
• Zajištění přivítání nově narozených občánků do života
• Zlepšení informovanosti občanů o otázkách životního prostředí v obci (třídění odpadů,
vyvážení jímek, spalování plastů…)

Příloha č. 1 Programu obnovy vesnice obce Kosořice
Předpokládaná výše nákladů a postup realizace vybraných akcí místního programu obnovy
vesnice
Celkem náklady /
požadovaná dotace

Předpokládaný
termín uskutečnění

6,5 mil. Kč / 4 mil. Kč

2005

27 mil. Kč / 25 mil Kč

2015

Oprava místních komunikací

7,5 mil. Kč / 2,5 mil. Kč

2007

Doplnění průtahů státních silnic o patřičně
dimenzované chodníky

1,8 mil. Kč / 600 tis. Kč

2010

Zkabelizování rozvodů elektrické energie
Zkabelizování veřejného osvětlení
Kabelový rozvod telefonní sítě
Zkabelizování rozhlasu v obci

6,5 mil. Kč / 3,3 mil. Kč

2009

Obnova – zřízení autobusových čekáren

180 tis. Kč / 90 tis. Kč

2005

630 tis. Kč / 189 tis. Kč

2005

360 tis. Kč / 180 tis. Kč

2010

2,7 mil. Kč / 1,35 mil. Kč

2011

Rekonstrukce obecní vodárny

70 tis. Kč / 35 tis. Kč

2005

Rekonstrukce místní kapličky

280 tis. Kč / 140 tis. Kč

2005

80 tis. Kč / 40 tis. Kč

2005

Úprava pískového sportoviště

75 tis. Kč / 37,5 tis. Kč

2006

Úprava plochy naproti fotbalovému hřišti

540 tis. Kč / 180 tis. Kč

2006

Vybudování veřejné internetové stanice

70 tis. Kč / 25 tis. Kč

2006

Úprava a rozšíření sběrného dvora

200 tis. Kč / 70 tis. Kč

2007

Oprava oplocení objektu MŠ

210 tis. Kč / 70 tis. Kč

2008

Akce
Rozparcelování p. č. 435/1 a vybudování inženýrských
sítí pro stavbu rodinných domů
Výstavba kanalizace a ČOV v obci

Rozšíření komunikace pro vybudování autobusových
zastávek
Vybudování Obecního domu (obecní úřad, zájmové
spolky, knihovna)
Rekonstrukce hasičské zbrojnice + přístavba 1. podlaží

Úprava obecního parku – odpočinkové zóny

Příloha č. 2 Programu obnovy vesnice obce Kosořice
Fotografie obce
Historické památky:

Kaple na návsi s pamětní deskou padlým za
1. světové války a bustou T. G. Masaryka

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1794

Socha Panny Marie Immaculaty z roku 1883

Kříž u mostu z roku 1867

Kříž u Štěpánových

Areál hospodářského dvora a klenutá brána

Občanská vybavenost, služby a sociální zázemí

Budova Obecního úřadu, mateřské školky a
obecní knihovny

Prodejna smíšeného zboží

Obecní vodárna

Hasičská zbrojnice

Areál TJ Sokol Kosořice

Dětské hřiště v parku

Pískové sportoviště

Dětské hřiště v areálu TJ Sokol

Krajinné a přírodní prvky

Kosořický rybník

Močický rybník

Mrštín

Park na návsi

