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Úvod 

Program rozvoje obce Lanžov je strategickým dokumentem, který stanovuje rozvojové priority 

obce Lanžov pro období roků 2019 až 2026. Jedná se o dokument, který je ve smyslu zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, základním plánovacím dokumentem obce. 

Důvodem jeho vzniku byla potřeba stanovit plán rozvoje obce pro další období, na jehož základě bude 

mít obec možnost efektivně využívat finanční zdroje obce, zejména prostředky, které obec získává ze 

státního rozpočtu a z vlastní činnosti, ale také prostředky z různých dotačních titulů. 

Při tvorbě tohoto dokumentu bylo využito současných strategických dokumentů obce, zejména 

rozpočtu obce z minulých let, územního plánu obce, údajů o aktuálním dění v obci, představ občanů o 

dalším rozvoji obce a také informací o předpokládaných potřebách, které bude třeba v budoucnosti 

řešit. 

Do procesu tvorby programu rozvoje byla formou dotazníkového šetření zapojena i veřejnost, která v 

průběhu tvorby byla na veřejných zasedáních seznamována s dílčími výsledky. V rámci těchto zasedání 

mohli občané předložené skutečnosti připomínkovat. 

Program rozvoje obce tedy představuje hlavní problémy a předpoklady obce a stanovuje možná řešení, 

je podkladem pro rozhodování orgánů obce v záležitostech budoucího rozvoje obce a v neposlední 

řadě zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (dotací apod.). 

Tento dokument vznikl v druhé polovině roku 2019. 

Dokument byl tvořen na základě harmonogramu koncem roku 2018 a dokončen v roce 2020 týmem 

zastupitelstva obce Lanžov ve složení: 

• Alena Skořepová – starostka obce, 

• Jan Mencl-místostarosta obce, 

• Ilona Čepelková – metodik DSO Hustířanka 

Za podpory projektu "Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka" formou plánů 

strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí – CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366. 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

A.1 Charakteristika obce 

1. Území 

Umístění obce v rámci ČR, kraje, ORP 
Obec Lanžov a jeho části patří k menším obcím s počtem obyvatel pohybujícím se okolo 200 lidí. První 

zmínka o obci je z roku 1542. Obec se nachází v trutnovském okrese, královéhradeckém kraji v ORP 

Dvůr Králové nad Labem, poblíž hranic s jičínským a královehradeckým okresem, na silnici II. třídy č. 

325 cca 10 km od Dvora Králové směrem na Hradec Králové. Na souřadnici 50° 23′ 19″ s. š., 15° 45′ 41″ 

v. d. 

Obec Lanžov o celkové rozloze 793 ha se nachází na katastrálním území Lanžov a Sedlec u Lanžova. 

Zahrnuje části obce Lanžov, Miřejov, Lhotka, Sedlec a osadu Záborov. Obce se nachází v nadmořské 

výšce 297 metrů nad mořem. 

Vzdálenost obce od center okolních obcí: 
krajské město Hradec Králové - 26 km 

okresní město Trutnov - 30 km 

města Dvůr Králové nad Labem- 10 km 

Hustota zalidnění obce je 24,09 obyv./km2. 

Zdroj: ČSÚ 

Struktura využití půdy v obci Lanžov v roce 2018 

 
Zdroj: ČSÚ 
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Orná půda zaujímá 41,77% plochy, lesy tvoří 20,77% plochy. 

Zdroj: ČSÚ 

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, 

zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). 

Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou 

(stabilní) krajinu. V obci Lanžov dosahuje koeficient hodnoty 1,08. 

Zdroj: ČSÚ 

Obec se nachází v Krajinné oblasti Krkonoš 

Nachází se zde několik historických a kulturních památek. Např. kostel sv. Bartoloměje, socha sv. Jana 

Nepomuckého, pohřební kaple rytířské rodiny Czeczinkarů s pamětní branou na cestě před kaplí, dva 

smírčí kříže v Sedleci, pomník padlým v 1.světové válce v Sedleci, zvonička na Lhotkách. 

Historie 
Lanžov a jeho části patří k menším obcím s počtem obyvatel pohybujícím se okolo 200 lidí. První zmínka 

o obci je z roku 1542. 

Nachází se zde několik historických a kulturních památek. Např. kostel sv. Bartoloměje, socha sv. Jana 

Nepomuckého, pohřební kaple rytířské rodiny Czeczinkarů, dva smírčí kříže v Sedleci, pomník padlým 

v 1.světové válce v Sedleci, zvonička na Lhotkách. 

Památky 
Na návsi stojí kostel sv. Bartoloměje, zaležený již na přelomu 12. a 13. století, 

se zachovalým románským portálem, ojedinělým v severovýchodních 

Čechách. První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1268. Na konci 16. 

století byl kostel renesančně přestavěn rodem Valdštejnů společně s 

panstvem z Hustířan, barokně byl dokončen v 17. a 18. století slezskou 

šlechtou Kotulínských. V kostelní kryptě odpočívají manželé Zárubovi, 

ochránci Jana Ámose Komenského. 

 

 

Pohřební kaple rytířské rodiny Czeczinkarů, postavená v duchu 

novogotického romantismu v polovině 19.stol. za účasti Antonína Pavla 

Wagnera proslaveného tím, že vyzdobil svými sochami Národní divadlo, 

Národní muzeum a Rudolfinum v Praze. 
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Pamětní brána u hřbitova na vstupní cestičce k novogotické kapli 

Czeczinkarů z Bírnic, vzadu reliéfy prvé prvorepublikové vlády: gen. 

Štefanik, Rašín, Švehla a další čtyři jména již nečitelná. 
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Základní data za rok 2018: 
Celková plocha území obce 792,81 ha 

Výměra orné půdy 331,20 ha  

Výměra zahrad 26,83 ha  

Výměra trvalých travních porostů 196,04 ha  

Výměra zemědělské půdy 555,05 ha  

Výměra lesní půdy 164,70 ha Výměra lesní půdy 164,70 ha  

Výměra vodních ploch 23,08 ha Výměra zastavěných ploch 9,33 ha  

Výměra ostatních ploch 40,64 ha  

Hustota zalidnění obce je 24,09 obyv./km2. 

Zdroj: ČSÚ 

2. Obyvatelstvo 

Počet obyvatel, vývoj 
Na konci roku 2010 žilo v obci 206 trvale hlášených obyvatel. Vývoj vykazoval pomalý, ale stabilní růst 

obyvatel. Na začátku roku 2016 bylo v obci 190 obyvatel. Počet se postupně navyšuje, ale úměrně i 

klesá, roční přírůstek je průměrně 2 občané, ale s ohledem na většinový podíl občanů seniorů také 

klesá s úmrtností. 

Věková struktura obyvatel obce Lanžov v roce 2017 

 
Zdroj: ČSÚ 

V příštích 5 letech bude dorůstat generace dětí věku 16 a více, a proto se nepředpokládá nárůst 

novorozenců. Spíše se bude navyšovat počet seniorů, jak vyplývá z věkové struktury občanů. 



8 
 

 

Vývoj počtu obyvatel obce Lanžov v letech 2003–2017 

 

 
Zdroj: ČSÚ 

 

 

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Lanžov v roce 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ 
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Podíl žen a mužů mezi obyvateli je vyrovnaný. 

Sociální situace – nemalá většina občanů produktivního je v obci bez zaměstnání. 

Do poloviny roku 2015 zde žila romská menšina. Nyní v obci žádná není. 

Charakteru soc. vyloučené lokality v Lanžově neodpovídá žádná budova. Nenacházejí se zde žádné 

problematické děti ani mládež. 

Spolková činnost 
V obci Lanžov funguje od roku 1925 sbor dobrovolných hasičů, který se kromě zásahové činnosti podílí 

na akcích s obcí, a to při konání dětského dne, tradiční lanžovské lávky, pálení čarodějnic a pořádání 

maškarního plesu pro děti. Počet činných členů je 32. 

Spolek Sokol, který funguje v obci, ale nijak nevyniká, ale udržuje hlavní sportovní činnost ve zdejším 

areálu. Udržuje tenisové a volejbalové hřiště, v zimním období se ženy scházejí v tělocvičně. kde udržují 

kondičku, muži využívají pingpongový stůl. Spolek ŽEN-SEN, jehož činnost byla v loňském roce zahájena 

se podílí na akcích pro děti, pomáhá s výsadbou zeleně a nově s dílnou pro ženy pro kutilství. 
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Myslivecký spolek Jedlina soustřeďuje členy z Lanžova a sousední obce Velký Vřešťov. Počet členů 22 

se sídlem ve Velkém Vřešťově. 

Spolky společně s obecním úřadem spolupracují na programu pořádání akcí pro seniory, besedy jak 

přátelské, tak naučné, pro mladé i starší besedy s promítáním o historii obce nebo zajímavostech ze 

světa. Dále na adventních a velikonočních koncertech, které jsou zakončeny posezením a výstavou 

místní tvořivosti. 

Obec finančně podporuje nejvíce SDH Lanžov, částečně i ostatní spolky. 

Občané jsou o dění v obci informováni pomocí emailů, webových stránek nebo letáčků umístěných v 

částech obcí.  

Objem finančních prostředků rozdělený mezi spolky v roce 2010-2019 

                        za rok                                                       na činnost (v Kč) 

 2010  12 308 

2011   9 993 

2012 11 604 

2013 12 010 

2014 55 306 

2015 65 727 

2016 54 527 

 Pohyb obyvatel v obci Lanžov v roce 2017 

 

  Míra 
porodnosti 

Míra 
úmrtnosti 

Přirozený 
přírůstek 
v 
přepočtu 
na 1000 
obyvatel 

Míra 
imigrace 

Míra 
emigrace 

Saldo 
migrace 

Meziroční 
změna 
počtu 
obyvatel 

Lanžov 16‰ 16‰ 10‰ 31‰ 21‰ 10‰ 21‰ 

ORP DVŮR 
KRÁLOVÉ N. 
LAB. 

9‰ 9‰ -2‰ 23‰ 23‰ 1‰ -1‰ 

Okres Trutnov 10‰ 10‰ -1‰ 25‰ 25‰ -0‰ -2‰ 

Královéhradecký 
kraj 

10‰ 10‰ -0‰ 25‰ 25‰ 1‰ 1‰ 

ČR 11‰ 11‰ 0‰ 28‰ 25‰ 3‰ 3‰ 
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Zdroj: ČSÚ 

Změna počtu obyvatel a věkové poměry v obci Lanžov 

  Počet 
obyvatel 
v roce 
2014 

Změna 
počtu 
obyvatel 
(2001-
2011) 

0-14 let 
(%) 

65 a více 
let (%) 

Index 
stáří 

Změna 
podílu 
obyvatel  
0-14 let 
(2003-
2013) 

Změna 
podílu 
obyvatel  
65+ let 
(2003-
2013) 

Lanžov 191,00 98,94 15,71% 27,23% 173,33 80,00 59,62 

ORP DVŮR 
KRÁLOVÉ N. 
LAB. 

27 
081,00 

102,20 14,48% 18,95% 150,45 105,11 75,98 

Okres Trutnov 118 
538,00 

102,20 15,18% 20,80% 136,99 101,86 64,77 

Královéhradecký 
kraj 

551 
089,00 

100,51 15,42% 20,73% 134,40 100,06 70,70 

ČR 10 608 
522,00 

98,02 15,75% 19,23% 122,12 96,74 72,47 

Zdroj: ČSÚ 

Pohyb obyvatel v obci Lanžov v roce 2017 

  Absolutně Na 1 000 obyv. 

Živě narození celkem 3 16‰ 

Zemřelí celkem 1 16‰ 

Přirozený přírůstek 2 10‰ 

Přistěhovalí celkem 6 31‰ 

Vystěhovalí celkem 4 21‰ 

Saldo migrace 2 10‰ 

Meziroční změna počtu obyvatel 4 21‰ 

Zdroj: ČSÚ 

Základní data 2017 

Počet obyvatel 191,00 počet 

Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let 30,00 počet  

Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 43,00 počet  

Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 48,00 počet  

Počet obyvatel ve věku 60-64 muži 8,00 počet  

Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy 10,00 počet  
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Počet obyvatel nad 65 let 52,00 počet  

Zemřelí celkem 1,00 počet Přistěhovalí celkem 6,00 počet  

Vystěhovalí celkem 4,00 počet  

Zdroj: ČSÚ 

3. Hospodářství 

Ekonomická situace 
V obci bylo v roce 2018 evidováno 48 podnikatelských subjektů. Jedná se ve větší míře o malé 

podnikatele, fyzické osoby, které poskytují služby a nemají možnost zaměstnávat další občany. Obec 

se snaží podpořit podnikatele nabídkou pronájmu nebytových prostor. 

Základní data 2018 
Počet podnikatelských subjektů celkem 48,00 počet 

Počet podnik. subjektů – Zemědělství, lesnictví, rybářství 8,00 počet  

Počet podnik. subjektů – Zpracovatelský průmysl 6,00 počet  

Počet podnik. subjektů – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 1,00 počet  

Počet podnik. subjektů – Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa 1,00 počet  

Počet podnik. subjektů – Stavebnictví 5,00 počet 

Počet podnik. subjektů – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid 9,00 počet  

Počet podnik. subjektů – Doprava a skladování 1,00 počet 

Počet podnik. subjektů – Ubytování, stravování a pohostinství 3,00 počet 

Počet podnik. subjektů – Činnosti v oblasti nemovitostí 1,00 počet 

Počet podnik. subjektů – Profesní, vědecké a technické činnosti 4,00 počet 

Počet podnik. subjektů – Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 2,00 počet  

Počet podnik. subjektů – Vzdělávání 1,00 počet  

Počet podnik. subjektů – Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2,00 počet 

Počet podnik. subjektů – Ostatní činnosti 4,00 počet  

Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců 17,00 počet  

Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci 3,00 počet  
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Počet podnik. subjektů – Nezjištěno 28,00 počet  

Počet ekonomicky aktivních osob 78,00 počet  

Počet uchazečů o zaměstnání 11,00 počet 

Počet zaměstnaných osob 66,00 počet  

Počet osob zaměstnaných v průmyslu 17,00 počet  

Počet osob zaměstnaných v zemědělství 8,00 počet  

Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví 5,00 počet  

Počet osob zaměstnaných ve službách 22,00 počet  

Vývoj počtu nezaměstnaných osob 

 
Zdroj: ČSÚ 

Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Lanžov v roce 2016 

 
Zdroj: ČSÚ 
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Tabulky ze zdrojů Monitor státní pokladna.cz 
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Tabulky ze zdrojů Monitor státní pokladna.cz 

V obci probíhají pozemkové úpravy, sbor zástupců s dotčenými orgány bilancuje společná zařízení. S 

ohledem na nerovnoměrné rozložení pozemků vlastníků bylo proto zažádáno o zahájené pozemkové 

úpravy, aby se mohly pozemky sjednotit a vyčlenit pro společná zařízení obce hlavně komunikace, 

které by zajistily v největší míře lepší propojení částí obcí a zajistili možné přístupy pro 

obhospodařování pozemků. 

Služby v obci s ohledem na malou vzdálenost a na snadnou dostupnost do okolních měst, kde jsou 

dostatečně zajištěny komerční služby nenastala potřeba zajišťovat služby v obci. Narůstající 

supermarkety v blízkém okolí přitahují mnoho lidí i když je do nich třeba dojíždět. Do obce dojíždí 
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pojízdná prodejna s masem a uzeninou. V centrální části se nachází Mateřská škola, která slouží pro 

umístění dětí i z okolních obcí. 

V obci se nachází sportovně turistické zařízení s velkým a malým bazénem na koupání, tenisovým 

kurtem, volejbalovým hřištěm. V tomto areálu je možnost se ubytovat v 11 chatkách a zajišťuje se zde 

i malé občerstvení. Areál je v provozu od 5-9. měsíce roku. Návštěvnost se pohybuje cca 100 

návštěvníků za den, kteří se za pěkného počasí přijdou osvěžit nebo sportovně vyžít. 

S ohledem na zajímavost staveb můžeme upozornit na: kostel sv. Bartoloměje, kaple s bránou u 

hřbitova, smírčí kříže a sochy umístěné v částech obcí Sedlec a Lhotka, zvoničky v Miřejově a v Sedleci. 

Chalupaření a chataření je ve všech částech obcí velice rozšířené. Celkem je zde 89 objektů. Tento 

počet je téměř stejný jako počet objektů pro trvalé bydlení. 

Trh práce 
Míra nezaměstnanosti v naší obci dosahovala v roce 2018 –7 občanů v aktivním věku. Z toho je 4 osob, 

které jsou na UP déle než rok. Tyto osoby jsou většinou ve věku 50 a výše, a hlavně osoby s omezenou 

pracovní schopností, ke které se těžko zaměstnání hledá. 

Dojížďka za prací je poměrně složitá. Autobusová doprava je omezena a není možno dojíždět za prací 

na směny. Večerní spoje nejezdí. 

Obec zaměstnává uchazeče na úřadu práce na údržbu veřejné zeleně, úklid veřejných prostranství a 

veřejných budov. Jedná se o práce většinou na období duben-říjen. Celoročně není možno zajistit práci, 

ani to finanční náklady obce nedovolují.  

 Struktura zaměstnanosti v obci Lanžov podle odvětví v roce 2011 (%) 

   Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby 

Lanžov 12,12% 33,33% 33,33% 

DVŮR KRÁLOVÉ N. LAB. 3,43% 37,69% 42,81% 

Královéhradecký kraj 3,48% 35,20% 49,01% 

ČR 2,74% 32,23% 53,87% 

4. Infrastruktura 

Technická infrastruktura 
Zásobování pitnou vodou je v obci zajištěno vodovodem z Hradce Králové z roku 2006. Jeho technický 

stav udržuje Královéhradecká provozní a.s. Hradec Králové a kvalita vody je sledována. Ti, kteří neměli 

v době budování vodovodu zájem o napojení mají vlastní zdroje-studny. V posledních letech dochází 

ke zjištění, že vody není dostatečné množství, proto se nabízí možnost dokončení vodovodu do lokalit, 

kde vodovod není – jedná se o část obce Zaborov a části Lhotka, kde je vodovod jen v jedné polovině. 



18 
 

Čistění odpadních vod je řešeno v obci individuálně. Objekty jsou napojeny na ČOV v malé míře. 

Většinou se jedná o vybíratelné žumpy. Napojení na centrální ČOV je finančně nákladné pro od sebe 

vzdálené části obcí, a i každá část je na dosti nedostupném terénu, který by stavbu usnadnil. Obec 

vyřešila v roce 2017 ČOV pro dva objekty obce, které jsou v bezprostřední blízkosti v centu části 

Lanžova. 

Rozvod plynu je pouze v části obce Lanžov a Miřejov. Byl vybudován v rámci plynofikace ve spolupráci 

obcí Plynofikací Podzvičinska. Poptávka po plynofikaci jev současné době minimální. Většinou u lidí, 

kteří hledají pozemky pro stavbu a tím i napojení na inž. sítě. 

Napojení na elektrickou síť je dostupná všem nemovitostem. Napojení na sítě internetu je možná ve 

všech lokalitách obce, a to na sítě firem HC Net, MKI net, FrödeNet, Frýzl Martin. 

Odvoz a likvidaci komunálního odpadu zajišťuje v obci firma Marius Pedesrsen a.s., četnost svozu je 

čtrnáctidenní. Služba je zajišťována poplatkem na základě vyhlášky obce. a to možností ukládání 

odpadu do popelnic nebo zakoupených pytlů firmy. Pravidelně jsou vyváženy nádoby na tříděný odpad 

(sklo, papír, plasty). Nebezpečný odpad je zajištěn 2x do roka na vyčleněných sběrných místech v době 

určené svozovou firmou. V obci je sběrný dvůr, kde mohou občané a vlastníci nemovitostí umístit 

elektroodpad. Odvoz zajišťuje firma elektrowin. V objektu sběrného dvora je i prostor na ukládání 

železa a plechových nádob. Odvoz zajišťuje SDH Lanžov. Bioodpad mají možnost ukládat občané a 

rekreanti individuálně do svých kompostérů. Veřejná zeleň je svážena do centrálního místa, odkud ho 

odváží podle smluvních podmínek svozové firmy. Do budoucna by chtěla obec najít lepší řešení 

nakládáním s odpadem. Je to jej další strategický cíl. Vzhledem k narůstajícím cenám odpadu. 

Dopravní infrastruktura 
Obcí procházejí komunikace II. a III. třídy ve Správě a údržbě Královéhradeckého kraje.  

Technický stav těchto komunikací je mizivý, každý rok jsou výtluky pouze vyspravovány. Komunikace 

III. třídy, která spojuje obec Miřejov a Lhotka je ve špatném stavu, SUS argumentuje tím, že není pro 

provoz nijak lukrativní, a proto nemá ani zájem o vynaložení investic. Tato komunikace však spojuje 

části obce Lanžov, Lhotka a Miřejov, jezdí zde autobus, kterým se občané mohou dostat nejen do Dvora 

Králové n.L., ale i do měst Miletín a Hořice v Podkrkonoší. V neposlední řadě slouží k dopravě na Obecní 

úřad v Lanžově, do škol a školek, k lékařům a na Městský úřad ve Dvoře Králové n.L. Pro občany části 

Lhotka je stav krajských silnic klíčový. 

Vzdálenost obce od nájezdu na dálnici D11 je cca 35 km (Hradec Králové), a rychlostní komunikaci E442 

Hradec-Hořice – Jičín a E67 Hradec-Jaroměř-Náchod cca ve vzdálenosti 15 km. 

Nejbližší zastávka železniční dopravy je 6 km, a to ve Dvoře Králové n/L. odkud je možno cestovat směr 

Liberec a v opačném směru Hradec – Pardubice. 

Počet průjezdů vozidel se neustále navyšuje, jak pro nákladní, tak automobilovou dopravu i když jejich 

šíře v některých bodech (křižovatky a zatáčky) nevyhovuje. Navyšuje se zatížení hlukem. 
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Místní komunikace 
Části obcí jsou propojeny místními komunikacemi III. a IV. třídy, vyznačené a určené pasportem 

místních komunikací. Jejich délka je 4500metrů a technický stav se vyznačuje značným opotřebením. 

Všechny jsou bez asfaltového povrchu, který každý rok vyžaduje průběžnou výspravu, která vychází z 

aktuálních možností obecního rozpočtu. Popis údržby v zimním období je stanoven pasportem 

komunikací. Parkovací místa se nacházejí v centrální části obce na návsi pro parkování rodičů, kteří 

dovážejí děti do MŠ, dále pro návštěvníky obce při místních akcích. Větším parkovacím místem je 

plocha v kempu. Jak pro návštěvníky STZ, tak návštěvníky akcí obce a spolků. Cyklostezky v naší obci 

nejsou. Cyklotrasy propojují nejbližší historická centra a kulturní památky v okolí, nejsou však nijak 

bezpečné, chodci i cyklisté se nevyhnou pohybu ve značném provozu a řadě zatáček. 

Dopravní obslužnost 
Obec je zapojena do integrovaného systému dopravy, aby zajistila bezpečný dojezd žáků do ZŠ v 

Dubenci. Jedná se o raní spoj pro děti navštěvující ZŠ. Počet spojů se zdá být postačující v pracovní dny. 

Není však zajištěn spoj pro občany, kteří by měli možnost dojíždět za zaměstnáním do větších měst na 

směnný provoz. Ve svátek a o víkendech spoje nejezdí. Spoj Do Jaroměře nebo Hradce králové je možný 

pouze s přestupem.  

5. Vybavenost obce 

Domy a budovy v obci 
Počet domů je v obci Lanžov 161, z toho počet obydlených domů je 73. Počet rekreačních objektů 89. 

V majetku obce jsou dva objekty, kde se nyní nachází 6 bytů, všechny jsou obsazené.  Dva byty jsou 

dlouhodobě v objektu č.p.2, kde je i MŠ a OU a další čtyři v bytovém domě č.p.3, který obec zakoupila 

v roce 2012, byty zrekonstruovala, a zrekonstruovala v I.N.P. (prostor bývalého hostince) pro 

společenskou místnost obce. 

V územním plánu obce je vyčleněna řada volných míst pro rodinné domy a rekreační objekty. Tato 

místa pro výstavbu však nejsou ve vlastnictví obce. Zájem o ně je v poslední době značný. Mnohá místa 

jsou nezasíťovaná, nebo jen částečně.  

Vývoj bytové výstavby v obci Lanžov v období 2009–2017 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dokončených bytů 0 1 1 0 2 0 0 0   

Počet dokončených bytů v 
přepočtu na 1000 obyvatel v 
kraji 

2,74 3,26 2,38 2,49 1,90 1,88 1,92 1,93   

Počet dokončených bytů v 
přepočtu na 1000 obyvatel v 
ČR 

3,68 3,48 2,76 2,75 2,40 2,27 2,38 2,58   

Zdroj: ČSÚ 
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Domovní a bytový fond v obci Lanžov dle SLDB 2011 

Počet domů 107 

Počet obydlených domů 64 

Podíl obydlených domů 59,81% 

Podíl obydlených domů v ČR 83,40% 

Počet rodinných domů 60 

Podíl rodinných domů 56,07% 

Podíl rodinných domů v ČR 72,18% 

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet 52,05% 

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR 53,00% 

 Zdroj: ČSÚ 

Školství a vzdělávání 
V oboru předškolního vzdělávání působí Mateřská škola Lanžov, jedná se o příspěvkovou organizaci 

zřizovanou obcí. MŠ má maximální kapacitu 25 dětí, která je plně využita pro místní i okolní obce. S 

výjimkou mzdových nákladů jsou výdaje MŠ hrazeny z rozpočtu obce, za poslední dva roky se jednalo 

o částku 150 000,-Kč ročně. MŠ každoročně přebytkově hospodaří s částkou přidělenou na základě 

přiděleného rozpočtu, kladný výsledek jejích hospodaření je pravidelně převáděn do rezervního fondu. 

Pro lepší vyžití a vzdělávání byly zrekonstruovány prostory I.N.P. v č.p.3, které využívají jak děti MŠ, tak 

rodiny s dětmi, sdružení a spolky. 

 

 

Zdravotnictví 
Lékařské služby v obci se nenacházejí. Praktický lékař je dostupný ve vedlejší obci Dubenec nebo 

Doubravice v pracovních dnech. Dětský lékař, stomatologie nebo gynekologie jsou dostupní ve Dvoře 

Králové nad Labem nebo okolních větších městech, kam je dostupnost pouze ve všední dny nebo nutná 

doprava automobilem. 

Zdravotní zařízení jako praktický lékař je v nedaleké obci Dubenec a ve Dvoře Králové n/L kde jsou i 

odborní lékaři jako stomatolog, gynekolog, dětský lékař, ORL, chirurgie a ostatní zdravotní péče včetně 

lékáren. 
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Spádová nemocnice je taktéž ve Dvoře Králové n/L vzdálená 3,4 km. Nemocnice ve Dvoře Králové 

n/L nemá porodnici a jsou využívány porodnice v Trutnově a Náchodě. Fakultní nemocnice je v Hradci 

Králové. 

Zdravotnická záchranná služba má stanoviště ve Dvoře Králové n/L nebo z Jaroměře, kde při 

vzdálenosti km je deklarováno splnění legislativně stanovené maximální dojezdové doby 15 minut. 

S ohledem na velikost obce a počet obyvatel nejsou v obci pobytová zařízení sociálních služeb pro 

různé skupiny (senioři, zdravotně postižení apod.) Tato zařízení mohou občané využít ve městě Dvůr 

Králové n/L. 

Sociální péče 
V obci se nenachází žádné zařízení soc. péče. Péči o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby zajišťují 

rodinní příslušníci. Je možno ale využít služeb Diakonie Dvůr Králové se střediskem v Doubravici, dále 

Pečovatelská služba a Farní Charita ve Dvoře králové n/l, která zajišťuje i osobní asistenci a služby v 

domácím prostředí. 

Občané mohou využívat služby Diakonie ČCE středisko Dvůr Králové n/L anebo pečovatelské služby 

města Dvora králové n/L. Obec na základě darovací smlouvy přispívá výše uvedeným organizacím za 

využívání služeb občany obec Lanžov. 

Podmínky pro život seniorů je v Lanžově kvalitní. Pravidelně se pořádají různá setkání seniorů. V obci 

je četně zastoupena skupina mladších seniorů do 70 let. Ti se aktivní podílejí na společenském životě v 

obci. Pomáhají s organizací všech akcí pořádané obcí. 

Sociální služby jsou dostupné pro seniory dostupné v nedalekém Dvoře Králové n/L a v Žirči dům sv. 

Josefa. 

Kultura  
Nabídka kulturních zařízení v obci je nevelká. Pro konání kulturních akcí v letním období slouží prostory 

STZ v Lanžově, kde je možnost využití jak pro děti, tak i dospělé a seniory. V budově č.p.3, kde se 

nachází společenská místnost se pořádají posezení s přáteli, besedy pro občany, akce pro děti. Tyto 
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prostory však vyžadují zásadní rekonstrukci. V budově Obecního úřadu a MŠ vedle kanceláře OU je 

nevelká místnost, která je nyní využívána hlavně v zimních měsících pro malé sportovní vyžití spolku 

Sokol. V budově OU se nachází knihovna s provozem jednou týdně. Pálení čarodějnic se odehrává pod 

širým nebem nedaleko zástavby. Nejnavštěvovanější kulturní památkou je zdejší kostel sv. 

Bartoloměje, kde se pořádají adventní koncerty a mše a dále hrobka Cecinkyrů, kterou navštěvují 

nejvíce cyklisté mimo zimní období. Tato hrobka sousedí s místním hřbitovem, který slouží i občanům 

více obcí. 

 

 

Sport a tělovýchova 
Podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity jsou v obci reálné. Dostupný je areál Sportovně 

turistického zařízení, kde je možno využít tenisový kurt, volejbalové hřiště, herní prvky pro malé děti a 

fitness prvky pro dospělé a seniory. Zde je dostupný velký a malý bazén, který je využíván pro koupání. 

Bazény jsou však v žalostném stavu, a tak se nyní nabízí otázka, jak dlouho budou udržitelné a zda se 

bude i nadále využívat nebo s pro jejích využití najde jiné řešení. Vedle MŠ je i velký sad, kde se 

dokončuje ptačí stezka, podporována z dotace Královéhradeckého kraje, která bude doplněna 

lavičkami. Plánované využití pro občany a návštěvníky.  

Multifunkční hřiště je dostupné ve vedlejší obci Dubenec. Další sportovní vyžití najdete ve Dvoře 

Králové nebo Jaroměři. 
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Labská stezka 
Cyklostezky, mají význam jak pro turistický ruch bez zátěže pro přírodní prostředí, tak vedou k realizaci 

programu zdravého životního stylu obyvatel. 

Milovníci cykloturistiky si také přijdou na své. Po vyznačených cyklostezkách se dostanou na Zvičinu, 

do Kuksu, Betléma, Hořic, ale i na Kuks. 

Obec Lanžov sousedí s obcí Dubenec 5 km, kde prochází cyklostezka, která začíná na náměstí T. G. 

Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, směřuje do Žírče a pokračuje směrem na Jaroměř. 

V Předměřicích nad Labem vede na Neděliště a prochází obcí Habřina a Neznášov do Velichovek. 

Z Velichovek se přes Nouzov, Litíč dostaneme do Hřibojed a poté do Žírče a zpět do Dvora Králové nad 

Labem. Trasa je dlouhá 58 km a její výškový profil je 484 m. 

 

 

Dopravní obslužnost 
Přes obec jezdí linkový autobus Dvůr Králové n/L – do Hradce Králové, který však projíždí jen částí obce 

Sedlec, dále spoj Dvůr Králové-Velký Vřešťov, který zajišťuje nejvíce spoj pro děti do škol a dále spoj 

Hořice-Dvůr Králové nad Labem, který zajíždí jen okrajově nebo 2x denně přes část obce Lhotka. 

Místní komunikace 
Obec má vypracovaný a schválený pasport komunikací, který řeší také zimní údržbu a dopravní značení. 

Cesty 
Chodníky v obci jsou prozatím jen v části obce Miřejov. V roce 2020 se plánuje i v části obce Lanžov k 

napojení návse se sportovním areálem. 

Nejbližší nájezd na dálnici D11 vedoucí na Prahu bude do r.2021 v nedaleké obci Rožnov. Nyní je nájezd 

až v Hradci Králové. Po dokončení napojení na dálnici v obci Rožnov bude posílena dopravní obslužnost 

a možnost dojíždět jak za prací rychleji jak do HK, tak i do Prahy. 
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Parkovací místa jsou na návsi v Lanžově pro zaměstnance OU a MŠ, návštěvníky a rodiče dětí MŠ. Pro 

návštěvníky hřbitova zajištěno parkovací plochou před hlavní branou, pro nájemníky obecních bytů pod 

budovou č.p.3 a parkoviště v areálu STZ pro jeho návštěvníky v letní sezoně. 

 

Památky a zajímavosti v okolí: 

ZOO Dvůr Králové 
ZOO Dvůr Králové je ve vzdušné vzdálenosti 10 km od obce Lanžov 

ZOO Dvůr Králové je jednou z největších a asi 

také nejznámějších zoologických zahrad v České 

republice. Chová se zde více jak 360 druhů zvířat 

na rozloze 71 ha. Zoo leží na okraji Dvora 

Králové nad Labem a je jednou z 

nejuznávanějších zoologických zahrad ve světě, 

která se zaměřuje především na chov afrických 

zvířat. Její součástí je také galerie obrazů 

slavného ilustrátora pravěku, Zdeňka Buriana. 

Ve Dvoře Králové můžete shlédnout pavilony šelem, hrošíků, surikat, šimpanzů, lví safari, jihoafrickou 

vesničku jménem Gwanda, která je věrnou ukázkou života, ale i kultury Jihoafričanů a mnoho dalšího. 

Expozice nazvaná Svět hmyzu má přiblížit návštěvníkům málo známý a často opomíjený život 

bezobratlých živočichů, členovců, kteří jsou druhově i početně nejbohatší skupinou živočichů na Zemi. 

Procházka africkou savanou vás zavede do společnosti největších zvířat, která dnes běhají po suché 

zemi – slonů afrických. 

Jedinečným zážitkem pro návštěvníky určitě bude ubytování ve stylových bungalovech, ze kterých 

můžete ve dne nebo v noci pozorovat antilopy a zebry. 

Zoo ve Dvoře Králové nabízí i další zážitkové programy, jako například uspořádání svatby přímo zde, 

prohlídku s průvodcem či ošetřovatelem nebo dokonce se zahradníkem. 

Královédvorská zoo je rozhodně nepřekonatelným zážitkem pro každého příchozího, ať už jde o děti 

nebo dospělé. 

ZOO se nachází na západním okraji města Dvůr Králové nad Labem. 
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Pevnost Josefov 16 km 
Pevnost byla postavena v letech 1780-90 za císaře 

Josefa II a byla nejmodernějším obranným systémem 

a ochranou stavbou své doby. Na stavbu byly použity 

nejmodernější obranné prvky se spojením 

dokonalého začlenění do terénu. 

 

  

 

Hospitál Kuks, vzdálenost 15 km 
Hospitál v Kuksu byl založen hrabětem Františkem Antonínem Šporkem 

na počátku 18. století jako místo odpočinku vysloužilých vojáků, o které 

pečoval řád milosrdných bratří. Jde o významnou barokní památku, na 

jejímž vzhledu se podíleli umělci světového formátu: především 

architekt Giovanni Batista Alliprandi a sochař Matyáš Bernard Braun. 

Areál hospitálu Kuks je proslulý monumentálním kostelem Nejsvětější 

Trojice, cyklem nástěnných maleb Tance smrti, alegoriemi Ctností a 

Neřestí a jednou z nejstarších lékáren – U Granátového jablka. 

  

 

 

Braunův betlém, vzdálenost 10 km 
 

Braunův betlém najdete cestou, která směřuje do nejvýchodnější části Zličínského hřbetu, do lesního 

porostu mezi Dvorem Králové a Kuksem. 

Jdeme za poznáním úžasné práce mistra 

Matyáše Bernarda Brauna, který zde v letech 

1718–1732, na popud hraběte Františka 

Antonína Šporka, vytvořil krásné dílo, dnes 

známé jako Braunův betlém. O významu 

tohoto díla svědčí i zápis do seznamu 100 

nejohroženějších památek světa. Z původního 

počtu 26 plastik se do dnešních dnů dochovalo 

pouze 10 ks, na osudu zbývajících děl se, v 

letech 1781–1787, podepsala stavba barokní vojenské pevnosti v Josefově, stavební kámen byl těžen 

právě v těchto místech. Některé sochy byly zachráněny před zničením přemístěním do špitální zahrady 

v areálu hospitálu Kuks. Do dnešních dnů se tedy dochovala tato díla: skála, kde údajně býval obraz 
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malovaný Petrem Brandlem Útěk sv. Rodiny do Egypta, poustevníci Jan Garinus a Onufius, sv. Jan 

Křtitel, Máří Magdaléna, Vidění sv. Huberta, reliéfy Narození Krista, Klanění pastýřů a Příchod tří králů, 

které tvoří vlastní Betlém, Kristus a Samaritánka u studny Jakobovy, kamenné sedátko s knihou jako 

pozůstatek poustevny sv. Pavla na němž údajně sedával mistr Braun. 

Zámek Žireč a Domov sv. Josefa, vzdálenost 12 km 
 

Zámek stojí na okraji obce Žireč nedaleko Dvora Králové v Královéhradeckém kraji. Je to patrový 

čtyřkřídlý objekt, který má na západní straně nádvoří arkády a na severní straně hodnotný barokní 

portál. 

Domov sv. Josefa je zdravotnické a sociální zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou. Jedná se o 

modelové a jediné lůžkové zařízení v ČR pro osoby vážně nemocné roztroušenou sklerózou. 

   

Lázně Velichovky, vzdálenost 9,5 km 
 

Lázně Velichovky se specializují na 

rehabilitaci pohybového ústrojí, rehabilitaci 

po a před operacemi kostí a kloubů a po 

úrazech. Lázně využívají mimo jiné místní 

slatiny s jedinečným složením a účinky. 
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Zřícenina hradu Rýzmburk 
je ve vzdušné vzdálenosti 32 km od obce Lanžov. 

Pozůstatky hradu Rýzmburk stojí na zalesněném ostrohu 

nad údolím řeky Úpy západním směrem od Žernova, 

nedaleko Babiččina údolí. Hrad byl vybudovaný příslušníky 

rodu Třmene. Zakladateli byli nejspíš již Tasson z Březovic, 

syn Rubín z Březovic společně s prvním doloženým 

majitelem Rýzmburka mladším bratrem Albertem z 

Rýzmburka roku 1319. Otec Tasson z Březovic (1279–1362) 

v závěru života dědí hrad a mimo jiné se píše z Rýzmburka. 

První doložený majitel hradu Albert z Rýzmburka umírá v 

roce 1346 po boku krále Jana Lucemburského u Kresčaku. Členové rodu Třmene se zde střídali až do 

roku 1544, kdy hrad koupil Bernard Žehušický z Nestajova, purkrabí Hradeckého kraje, který jej dobově 

upravil. Roku 1580 získává hrad Mandaléna Bohdanecká, sestra první manželky Hertvíka Žehušického 

Elišky. Roku 1595 získává hrad Vilém z Talmberka a jeho bratr Jan. Ti ho prodali Smiřickým ze Smiřic, 

kteří Rýzmburk ponechali svému osudu. 

Rýzmburk byl vypleněn a vypálen za třicetileté války císařskými a později švédskými vojsky. 

I poté byl ale zřejmě provizorně zastřešen. Roku 1698 již sloužil jako zdroj kamene. K jeho úplné zkáze 

došlo na počátku 18. století, kdy byl ze zříceniny vylámán kámen na stavbu nedalekého zámku v 

Ratibořicích a roku 1798 vyhlídkový altán v sousedství hradu. 

Do dneška se dochovaly jen zbytky zdí, brána a historická sklepení. Hrad je volně přístupný. Lokalita je 

ovšem hustě zarostlá vegetací. 

Botanická zahrada léčivých rostlin Hradec Králové 
Botanická zahrada léčivých rostlin Hradec Králové je ve vzdušné vzdálenosti 26 km od obce Lanžov. 

Botanická zahrada léčivých rostlin je účelovým 

zařízením Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v 

Hradci Králové, která zabezpečuje pěstování léčivých 

rostlin pro pedagogické a výzkumné účely. Zabývá se 

i sběrem semen léčivých rostlin pro mezinárodní 

výměnu semen. K této činnosti je vydáván Index 

seminum. Celková plocha je 2,5 ha (pěstební plocha, 

zastavěná plocha, vodní plochy a komunikace). 

Ve spolupráci s katedrou farmaceutické botaniky a 

ekologie a katedrou farmakognozie zajišťuje podmínky pro realizaci praktické části výuky předmětů: 

Farmaceutická botanika, Produkce léčivých rostlin, Poznávání léčivých rostlin, Toxikologie, Klinická a 

forenzní analýza toxických látek. Na tomto středisku jsou také zpracovávány diplomové práce v rámci 

pětiletého studijního magisterského programu Farmacie. 

Ve všední dny je zahrada otevřená i pro veřejnost 
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Přehrada Les Království 
Přehrada Les Království je ve vzdušné vzdálenosti 10 km od obce Lanžov. 

Gravitační přehradní nádrž byla postavená v letech 

1910–1919 na Labi z důvodu rozsáhlé potopy v roce 

1897. Nádrž slouží jako ochrana před povodněmi a 

hydroenergetickým účelům. Leží u samoty Tešnov v 

katastrálním území Bílá Třemešná, 

Gravitační přehradní nádrž byla postavená v letech 

1910–1919 na Labi z důvodu rozsáhlé potopy v roce 

1897. Nádrž slouží jako ochrana před povodněmi a 

hydroenergetickým účelům. Leží u samoty Tešnov v 

katastrálním území Bílá Třemešná, 4 km proti proudu od města Dvůr Králové nad Labem, v úzkém údolí, 

jež prochází Kocléřovským hřbetem. Na levém břehu ji lemuje rozsáhlý lesní komplex Království, zbytek 

starého hraničního hvozdu, po němž získala přehrada své jméno. 

Přehrada je v českých poměrech neobvyklá svým vysoce estetickým stavebním provedením. Celý 

soubor staveb je pojednán v romantizujícím, pseudogotickém duchu. Samotná koruna hráze je 

doplněna dvěma branami s ozdobnými věžičkami. Domek hrázného, stojící opodál na pravém břehu, 

připomíná malý kamenný hrad s dominantní věží s cimbuřím. V současnosti je díky své jedinečnosti 

vyhledávaným cílem turistů. Od 3. září 1958 je přehrada i s elektrárnou zapsána jako nemovitá 

památka, od roku 1964 je údajně národní technickou památkou, od 1. července 2010 je národní 

kulturní památkou. 

Šířka hráze v základu je 37 m a v koruně 7,2 m. Délka hráze v koruně je 218 m. Maximální výška hráze 

je 41,1 m, hloubka u hráze je asi 28 m. Nádrž je při zásobním objemu dlouhá 5,1 km a maximální 

zatopená plocha činí 85 ha (v běžném provozu 58,6 ha). 

Lyžařský vlek Radvanice 
Lyžařský vlek Radvanice je ve vzdušné vzdálenosti 44 km od obce Lanžov.Lyžařský areál Radvanice se 

nachází v osadě Studénka spadající pod obec 

Radvanice v Čechách na severní straně Jestřebích 

hor 

Lyžařský areál Radvanice se nachází v osadě 

Studénka spadající pod obec Radvanice v Čechách 

na severní straně Jestřebích hor v nadmořské výšce 

cca 550–650 m n. m. Jestřebí hory díky své výšce a 

poloze nabízejí kromě možnosti sjezdového 

lyžování a snowboardingu zajímavé příležitosti pro 

běžkaře, a v létě též pro cyklisty a pěší turisty. 

V areálu Radvanice jsou k dispozici tři lyžařské vleky. Velký o délce 400 m a s převýšením cca 100 m, 

jehož kapacita je 500 osob za hodinu. Střední vlek o délce 170 m byl vybudován na mírném svahu, a 
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tak je vhodný zejména pro zkušenější děti a začátečníky. Malý vlek pro děti je dlouhý 100 m s kapacitou 

350 osob za hodinu. 

Povrch sjezdovky je denně upravován rolbou Kässbohrer. Sjezdovku lze v případě nedostatečné 

sněhové nadílky díky umělé nádrži Tyšmároš a systému sněžných děl pokrývat technickým sněhem. 

Třikrát týdně se naskýtá možnost lyžování až do večera při umělém osvětlení. 

Návštěvníci areálu mohou využít služeb skibaru. Pro návštěvníky jsou připraveny ubytovací kapacity 

(tři pokoje). Lze však také využít ubytování v okolí vleku, např. Pension Radvanice. K dispozici je též 

půjčovna lyží a snowboardů. 

Návštěvníky vleku zcela jistě potěší bezplatné parkovací plochy pro cca 60–70 vozů. 

PŘEHLED VLEKŮ 

Název Typ Délka Čas 

Teleskopický vlek 200 m 01:30 

Teleskopický vlek 400 m 02:30 

Malý vlek – dětský lano 60 m 01:00 

PŘEHLED SJEZDOVEK 

Název Obtížnost Délka Převýšení 

Sjezdovka [těžká] 400 m 100 m 

Dršťkomlat [lehká] 700 m 100 m 

Dětský svah [lehká] 150 m 30 m 

Ski Areál Mladé Buky 
Ski Areál Mladé Buky je ve vzdušné vzdálenosti 35 km od obce Lanžov. 

Areál Mladé Buky leží ve východních Krkonoších, nedaleko města Trutnova a necelé dvě hodiny jízdy z 

Prahy. 

Areál Mladé Buky leží ve východních Krkonoších, nedaleko města Trutnova a necelé dvě hodiny jízdy z 

Prahy. Celoročně otevřený areál nabízí návštěvníkům, zejména těm nejmenším, spoustu sportovního 

vyžití, zábavy a adrenalinu. 

Díky šířce a profilu tratí nabízí areál lyžařské vyžití rodinám s dětmi i lyžařům hledajícím klidnější svahy 

a vleky bez front. Celkem 7 vleků a tří sedačková lanová dráha obsluhující 5,1 km denně kvalitně 

upravovaných a zasněžovaných tratí. Mladé Buky lyžařům nabízejí 1 červenou a 6 modrých sjezdovek. 

Pro děti je k dispozici kidpark s dvěma vlastními vleky a pojízdným kobercem. Snowboardisté a free 

stylisté mohou využít kvalitního snowparku, který je stále modernizován a obsahuje 8 překážek a 3 

skoky včetně osmimetrového big air table. 

Tratě upravujeme minimálně dvakrát denně rolbou, zasněžování probíhá vždy, když jsou vhodné 

klimatické podmínky. 

Denně od 18 do 21 hodin si můžete užít večerní lyžování na kvalitně upravených sjezdových tratích. 

Každý den jsou v provozu 2 vleky a 3 sjezdové tratě, lanová dráha každý pátek a sobotu. Na večerní 
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lyžování je také v provozu půjčovna lyží (hned na parkovišti pod sjezdovkou). Zahřát se může v rotundě 

Nebíčko či v restauraci Kravín. 

Běžkařský okruh 

Příznivcům klasického lyžování je připraven 5 km dlouhý běžecký okruh. Projedete se krásnou 

krajinou s výhledem na Krkonoše a užijete si dokonalý sportovní zážitek. Nástup na běžkařský okruh 

je u horní stanice lanové dráhy nebo u hotelu Grund Resort. 

Bobová dráha Berta 

V horních pasážích Vás uchvátí dokonalé výhledy na Východní Krkonoše. Tento typ bobové dráhy 

umožňuje celoroční provoz i za nepříznivých podmínek. Dalším nezapomenutelným zážitkem je 

večerní jízda na osvětlené bobové dráze. 

PŘEHLED VLEKŮ 

Název Typ Délka Čas 

E – Lanovka Pekelský vrch lanovka 550 m 03:30 

A – Buky I vlek 576 m 03:50 

F – Šmejkalka (snowpark) vlek 470 m 03:05 

D – Rozárka vlek 397 m 02:40 

C – Buky III vlek 555 m 03:45 

B – Buky II vlek 555 m 03:45 

Bobová dráha Berta vlek 1520 m 09:00 

G – Kidpark Baby lano 45 m 00:35 

K1 – Kidpark I koberec 50 m 00:40 

K2 – Kidpark II lano 40 m 00:30 

PŘEHLED SJEZDOVEK 

Název Obtížnost Délka Převýšení 

Slalomový svah [těžká] 700 m 111 m 

Buky [lehká] 600 m 111 m 

Kidpark – lanové vleky [velmi lehká] 150 m 5 m 

Kidpark – pojezdový chodník [velmi lehká] 50 m 5 m 

Pekelský vrch – východ [lehká] 650 m 110 m 

Pekelský vrch – západ [lehká] 650 m 110 m 

Šmejkalka [lehká] 600 m 85 m 

Rozárka [lehká] 400 m 75 m 

Mezírka [lehká] 830 m 111 m 

Snowpark [lehká] 500 m 85 m 
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Hrad Pecka 
Hrad Pecka je ve vzdušné vzdálenosti 18 km od obce Lanžov. 

Malebná silueta hradu Pecka dominuje vrchu nad stejnojmenným městysem, v krajině mezi Novou 

Pakou a Zvičinou. Hradu se také říká "perla Podkrkonoší". 

Malebná silueta hradu Pecka dominuje vrchu nad stejnojmenným městysem, v krajině mezi Novou 

Pakou a Zvičinou. Hradu se také říká "perla Podkrkonoší". O přesném založení hradu Pecka chybí 

věrohodné materiály, ale předpokládá se, že ho založil před rokem 1322 Budivoj z Pecky, nebo někdo 

z rodu Vartenberků. Každopádně v písemnostech nalezneme zmínku z roku 1322, kde se píše o majiteli 

Budivoje z Pecky – ten náležel do rodu pánů z Železnice. Páni z Železnice vlastnili hrad až do roku 1475. 

K dalším majitelům patřili páni z Hořic (1475–1515), Škopkové z Bílých Otradovic (1543–1604), Kryštof 

Harant z Polžic a Bezdružic (1604–1621), Albrecht z Valdštejna (1624–1627), řád mnichů kartuziánů 

(1627–1782) a páni z Trautmanndorfu (1824–1921). 

Na začátku 14. století vzniklo gotické jádro s dostatečným pohodlím k bydlení s ochrannou zdí o šířce 

4,5 m. Opevnění doplňoval parkán s valem a hlubokým příkopem. Starý palác se rozšířil, tím pádem 

původní nádvoří se zmenšilo. Do vnitřní části hradu se muselo po padacím mostě přes příkop. V hradbě 

byla vybudována i branka pro pěší návštěvníky. Sklepení pod věží sloužilo jako vězení. Na hradu byla 

30 m hluboká studna. 

Škopkové z Bílých Otradovic pokračovali ve druhé polovině 16. století s přestavbou v duchu renesance. 

Nároky velmožů však nešly moc dobře uskutečnit vzhledem k malému prostoru ve stísněném 

středověkém hradu. Z tohoto důvodu se postavily budovy vně hradeb – na parkánech. Prostor mezi 

dvěma věžemi vyplnil škopkovský palác s arkádami a bohatým sgrafitovým zdobením – dnes pouze 

zbytky základových zdí. 

Koncem 16. století se stavěl čtvrtý palác v západní hradební zdi dvoupatrová budova s psaníčkovými 

sgrafity zdobenými zdmi byla dokončena za Kryštofa Haranta, proto se nazývá „harantovský palác". 

Ten je do současnosti nejzachovalejší částí a vy můžete hradní dominantu vidět z dálky od západu. 

Dnes naleznete sgrafitové segmenty a také původní renesanční krb. 

Nejvýznamnější majitel hradu Pecka byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. V době jeho života byl hrad 

Pecka skutečně pohodlným sídlem. Interiéry renesančního kavalíra, vzdělaného a schopného muže 

obsahovaly knihovnu a hudební nástroje. Kryštof Harant byl známý svou vášní pro cestování, literaturu 

a hudbu. 

Dalším majitelem hradu byl Albrecht z Valdštejna, který jej daroval mnichům kartuziánské řehole, 

sídlících ve Valdicích u Jičína. Na Pecce došlo k několika stavebním úpravám pro potřeby mnichů a 

převora – vysoká kulatá věž byla snížena (1662), kamenný most se třemi oblouky nahradil padací most 

(1710). Roku 1782 byl klášter a řád kartuziánů zrušen a majitelem se stává náboženský fond. O hrad 

Pecku ale není zájem a ten pustne a je devastován. Roku 1824 sice panství zakoupil Ferdinand z 

Trautmannsdorfu, ale o záchranu neměl zájem. Navíc požár města v roce 1830 zasáhl i hrad a ten 

vyhořel. Roku 1834 došlo ke stržení arkád škopkovského paláce. Posléze se Pecka jen více propadala 

do stavu zříceniny, což se změnilo až v roce 1940, kdy se prováděly zabezpečovací práce, aby zabránily 

úplnému sesutí stavby. 
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V majetku města Pecka je hrad od roku 1921. Další restaurátorské práce proběhly po roce 1960. 

Harantovský palác získal zastřešení a mohla být zde umístěna hlavní expozice hradu. Jako turistický cíl 

s prohlídkovou trasou slouží hrad Pecka od roku 1968. Hradní sklepení bylo zpřístupněno v roce 1993 

a konají se zde různé výstavy. 

Na prohlídkových trasách A a B máte možnost se 

podívat do sedmi místností v interiéru, na mučírnu a 

sklepení. Vše najdete v Harantovském paláci. První 

a druhé patro obsahuje expozice zaměřené na dějiny 

hradu a život a dílo majitele Kryštofa Haranta z Polžic 

a Bezdružic. Také si zde připomenete renesanci a rané 

baroko. V jedné z místností si přiblížíte poznání života 

venkovských lidí v Podkrkonoší díky expozici 

zaměřené také na zpracování lnu. Vybavení interiéru 

je inspirováno zachovaným popisem pracovny 

Kryštofa Haranta. Uvidíte tady renesanční nábytek, dobové nástroje, mezi nimi i klavichord 

(předchůdce klavíru). Ve druhé místnosti je zřízena renesanční obrazárna s portrétem španělské 

královny Markéty Rakouské. Bývalý rytířský sál s výstavou sakrálního umění dnes slouží jako koncertní 

a oddací síň. Zajímavá je v sedmé místnosti opona peckovského spolku divadelních ochotníků Tyl z roku 

1876. Dále vás bude zajímat černá kuchyně s funkčním renesančním krbem a ukázka melodií sto let 

starého orchestrionu. 

Rozhledna – Raisova chata 
Rozhledna – Raisova chata je ve vzdušné vzdálenosti 12 km od obce Lanžov. 

Raisova chata s rozhlednou se nachází na vrchu 

Zvičina (671 m n. m.) nedaleko Lázní Bělohrad. Byla 

postavena v roce 1904 na místě bývalého hostince. 

Raisova chata s rozhlednou se nachází na vrchu 

Zvičina (671 m n. m.) nedaleko Lázní Bělohrad. Byla 

postavena v roce 1904 na místě bývalého hostince. 

V létě 2009 nechal provozovatel Raisovy chaty pan 

Stuchlík prosklenou kopuli opravit a návštěvníkům 

je tak opět přístupná. 

Výška rozhledny na Zvičině je asi 10 m, vede k ní 65 

dřevěných schodů ze vstupní haly Raisovy chaty. 

Z rozhledny, chaty i z nezalesněných míst vrchu (671 m) jsou překrásné výhledy na Krkonoše, Rýchory, 

Vrchlabsko, Orlické hory, Kladské hory s Deštnou, Broumovské vrchy, Kunětickou Horu, Podkrkonoší a 

Český ráj. 
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Zámek Nové Město nad Metují 
Zámek Nové Město nad Metují je ve vzdušné vzdálenosti 34 km od obce Lanžov. 

Město v pěkné poloze na úzkém skalnatém ostrohu 

obtékaném řekou Metují v podhůří Orlických hor jižně 

od Náchoda s unikátním renesančním náměstím je již 

od roku 1950 městskou památkovou rezervací, ke které 

patří také zámek 

Město v pěkné poloze na úzkém skalnatém ostrohu 

obtékaném řekou Metují v podhůří Orlických hor jižně 

od Náchoda s unikátním renesančním náměstím je již 

od roku 1950 městskou památkovou rezervací, ke které 

patří také zámek, bývalý hrad, jehož válcová věž Máselnice je výraznou dominantou historického 

centra. 

Zámek byl postaven společně s městem, původně jako pozdně gotický hrad, který měl město chránit. 

Farní pamětní kniha uvádí, že základní kámen budoucího města a hradu byl položen samotným Janem 

Černčickým z Kácova, majitelem panství, dne 10. srpna 1501. Po velkém požáru města v roce 1526 Jan 

Černčický panství prodal Pernštejnům, tehdy významnému a mocnému šlechtickému rodu. Ti začali s 

obnovou města i svého nového sídla se záměrem dát jim tehdy moderní renesanční vzhled. 

Od Pernštejnů novoměstské panství koupil evangelický šlechtický rod ze Štýrska – Stubenbergové. Ti 

dokončili renesanční přestavbu a z panského hradu se stal renesanční zámek. Roku 1624 kupují zámek 

Trčkové z Lípy, kterým byl zkonfiskován. Poté panství Nové Město nad Metují obdržel skotský šlechtic, 

v té době vrchní chebský strážmistr, Walter z Leslie. Za něj prošel zámek další přestavbou ve své historii, 

tentokrát barokní. Především 2. patro zámku bylo vyzdobeno barokními štukaturami a nástropními 

malbami s motivy řecké a římské mytologie. 

V roce 1802 vymřeli Leslieové po meči. Jejich majetek zdědili Dietrichsteinové a po nich pak další 

příbuzné šlechtické rody. Na zámku se však nikdo z nich trvale nezdržoval a ten během 19. století 

značně zchátral. 

V roce 1908 si novoměstský zámek jako své rodinné sídlo vybral a koupil Josef Bartoň, majitel textilní 

továrny v Náchodě, pradědeček dnešního majitele. Po zakoupení zámku Bartoňovými proběhla 

poslední přestavba. Ta byla svěřena vynikajícím architektům té doby, Dušanu Jurkovičovi a Pavlu 

Janákovi. Ze zámku se stalo moderní sídlo, vyzdobené předními českými umělci 1. poloviny 20. století 

ve stylech secese, art deco, kubismu a funkcionalismu. Současně však byla restaurována dochovaná 

výzdoba z časů renesance a baroka. Zámek byl také vybaven technickými vymoženostmi, jako je 

vodovod, ústřední topení, elektřina, telefon a jídelní a osobní výtah. Díky tomu dnes novoměstský 

zámek slouží jako ukázka adaptace historického objektu na moderní bydlení. Bartoňovi zámek vlastnili 

do roku 1948. Tehdy byl znárodněn a do roku 1991 ho spravoval stát. 

Na severozápad od zámku je terasová zámecká zahrada italského stylu s dřevěnými stavbami Dušana 

Jurkoviče, které byly nedávno obnoveny. 
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Od roku 1992 je zámek znovu majetkem rodiny Bartoň-Dobenín a je přístupný veřejnosti. 

V roce 2008 byl areál zámku vyhlášen národní kulturní památkou. 

Prohlídkové okruhy: 

ZÁMECKÉ INTERIÉRY 

OD PŮDY PO SKLEP 

VĚŽ MÁSELNICE 

ZÁMECKÁ ZAHRADA 

Aquapark Hradec Králové 
Aquapark Hradec Králové je ve vzdušné vzdálenosti 26 km od obce Lanžov. 

Aquacentrum v Městských lázních Hradec Králové nabízí řadu atrakcí, ze kterých si jistě vyberete! 

Můžete se projet tobogánem, zaplavat si v bazénu, užít si umělé vlnobití, poležet si ve vířivce či horkém 

bazénku. V bazénu jsou instalovány vodní trysky a umělý proud. 

Aquacentrum v Městských lázních Hradec Králové nabízí řadu atrakcí, ze kterých si jistě vyberete! 

Můžete se projet tobogánem, zaplavat si v bazénu, užít si umělé vlnobití, poležet si ve vířivce či horkém 

bazénku. V bazénu jsou instalovány vodní trysky a umělý proud. 

Doplnit energii můžete přímo v plavkách v baru u vody a bistru nad vodou. 

Městské lázně a Plavecký bazén 50 m jsou propojeny chodbou, návštěvníci tak mohou využívat služeb 

celého areálu. 

Doplňkové služby aquacentra Hradec Králové jsou solária, masáže, kosmetiku, kadeřnictví, pedikúra, 

manikúra, modeláž nehtů. Nabídka ubytování o kapacitě 22 lůžek, restaurace. 

Aquacentrum Hradec Králové nabízí: 
rekreační bazén s vlnobitím, 30 x 12,5 m 
82 m dlouhý tobogán se světelnými efekty 
dětský bazén s umělou říčkou a skluzavkou 
kruhový bazén s perličkovými lůžky 
bazén s podvodními masážemi ve tvaru podkovy 
37 °C teplý vířivý bazén 
vodní masážní lůžko 
wellness vana NeoQi Harmony 
letní terasa k opalování 
parní kabiny 
sauna s venkovním atriem 
ochlazovací bazének a ledová studna 
bar u vody v bazénové hale, bistro nad vodou 
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Autokemp Velký Vřešťov, vzdálenost 4 km 
Autokemp leží 15 km od Dvora Králové nad Labem a 

cca 20 km od Hradce Králové, u Vřešťovského rybníka, 

který má rozlohu 26 ha. Ubytování je možné ve čtyř a 

dvoulůžkových chatách, čtyřlůžkových buňkách, 

vlastních stanech, karavanech i pod širákem, 

samozřejmostí je napojení na elektrickou přípojku. 

Před chatkami i buňkami je možnost venkovního 

posezení, kde si lze zapálit táborák. Areál je čistý, 

udržovaný, je vybaven sociálním zařízením včetně 

sprch s teplou vodou, několika stánky s občerstvením a 

základními potravinami, pískovištěm pro děti, 

prolézačkami, plážovým volejbalem, pin-pingovým stolem i možností zapůjčení šlapadla. 

Autokemp Miletín, vzdálenost 6,5 km 
 

Autokemp se nachází na okraji města Miletín 

– rodiště K. J. Erbena, při silnici II. Třídy na 

trase mezi Hořicemi a Dvorem Králové nad 

Labem. Poloha kempu nabízí možnost mnoha 

výletů do blízkého i vzdáleného okolí. Od 

silnice je kemp oddělen lesíkem a leží tudíž v 

klidné zóně s krásným výhledem na městečko, 

zámecký park a na horizontu na pásmo 

chlumů s nejvyšší horou Zvičinou. 

  

 

 

Koupaliště Dachovy Hořice, vzdálenost 10 km 
 

Pod severními svahy Hořického chlumu leží mezi 

lesy rekreační osada Dochovy s hotelem, 

staročeskou hospodou a přírodním koupalištěm. 

Koupaliště se stylovými dřevěnými kabinami, 

písečnou pláží (tzv. slunečními lázněmi) a hřištěm 

vzniklo v roce 1925 podle projektu profesora 

hořické sochařsko — kamenické školy a cestovatele 

Ing. arch. Karla Bachury (1878–1961) na místě 

bývalého dachovského rybníka. 
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Rodný dům K. J. Erbena v Miletíně, vzdálenost 6,5 km 
 

Rodný dům K. J. Erbena najdeme necelých cca 300 metrů západně od náměstí za první odbočkou 

vpravo z hlavní silnice. Současný dům však není přesně tím domem, ve kterém se K. J. Erben narodil. 

Původní dřevěný dům vyhořel při velkém požáru Miletína v roce 1846. 

Následně byl v místě zničeného domu postaven dům současný z kamene a cihel. V roce 1889 byla 

slavnostně odhalena pamětní deska, která nese nápis „Zde se narodil Karel Jar. Erben L.P. 1811“. 

Tehdejší slávy se účastnili takové osobnosti jako Alois Jirásek, Jaroslav Vrchlický a Karel, Václav Rais. 

Dnes je v domku Památník, který tvoří dobový nábytek, rodinné památky, akvarely k Erbenovým 

baladám od R. Švajdlera. 

Sochařský park U sv. Gotharda Hořice 12 km 
O tom, že sochařská a kamenická tradice není jen 

minulostí, ale živou současností svědčí sochařská 

sympozia, probíhající ve městě od r. 1966 (přerušená v 

letech 1970–1988) dodnes. Jejich zakladatelem a 

dlouholetým prezidentem byl ak. sochař Vladimír Preclík. 

Místem pracovních setkávání umělců z celého světa je 

magické prostředí lomu U sv. Josefa a jejich výsledkem 

unikátní sbírka světového sochařství v přírodě (1966–

2000), umístěná na svazích Gothardu a při cestě do lomu 

U sv. Josefa. Tzv. Sochařský park U Sv. Gotharda I a II je 

sbírkou čítající více než sto pískovcových plastik sochařů z Evropy, Asie a Ameriky. 

Sport a tělovýchova 
V Lanžově už jak se psáno v analytické části k obyvatelstvu. Je tu aktivní SDH Lanžov místní hasiči, kteří 

se podílejí jednak na sportovních akcích tak i na společenských událostí konané obcí. Z dalších aktivních  

Více zde: http://www.lanzov.cz/ 

Mateřská školka: 
Třída naší MŠ je třídou smíšenou. Jelikož jsme 

jednotřídní MŠ, věk dětí se pohybuje od 2,5 až 7 let 

věku dětí. Výhodou je, že se ve třídě potkávají a 

pomáhají si děti různých věkových skupin. Také 

požadavky na děti jsou diferenciovány podle věku a 

schopností dětí. Do naší MŠ docházejí zdravé děti, 

nemáme žádné dítě s tělesným nebo jiným 

postižením. Některé děti patlají, proto se zaměřujeme 

na rozvoj správné výslovnosti hlásek ve 

spolupráci s profesionální logopedkou. Do naší 
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mateřské školy kromě dětí z Lanžova dojíždějí i děti z okolích obcí – z Miřejova, Velkého Vřešťova, ze 

Lhotky, z Vilantic, z Bílých Poličan, z Dubence, z Chotěborek, z Velehrádku, ze Sedlece, z Doubravice. 

6. Životní prostředí  

Stav životního prostředí 
Obec se nachází v chráněné krajinné oblasti, velká část její rozlohy je zalesněna, zatravněna nebo jí 

tvoří orná půda. Nejsou zde žádné zdroje znečištění. Kvalita ovzduší vykazuje nízkou koncentraci 

tuhých látek. Převážná část emisí pochází ze starých lokálních spotřebičů na plynná a tuhá paliva 

(domácnosti) a z mobilních zdrojů (motorová vozidla). 

Struktura využití půdy v obci Lanžov v roce 2017 

 

Ochrana životního prostředí základní data 2017 

Počet obyvatel 191,00 počet 

Celková plocha území obce 792,86 ha  

Výměra orné půdy 332,13 ha  

Výměra zahrad 28,67 ha  

Výměra ovocných sadů 0,99 ha  

Výměra trvalých travních porostů 195,01 ha  

Výměra lesní půdy 164,71 ha  

Výměra zemědělské půdy 556,80 ha  

Výměra vodních ploch 22,85 ha 

Výměra zastavěných ploch 9,78 ha  

Výměra ostatních ploch 38,72 ha  
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Hustota zalidnění obce je 24,09 obyv./km2 

Zdroj: ČSÚ 

Orná půda zaujímá 41,89% plochy, lesy tvoří 20,77% plochy. 

Zdroj: ČSÚ 

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, 

zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší 

hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) 

krajinu. V obci Lanžov dosahuje koeficient hodnoty 1,08. 

Zdroj: ČSÚ 

Struktura využití půdy 
Zemědělskou půdu obhospodařují v obci převážně: Karsit Agro, a.s. se zabývá jak rostlinou, tak 

živočišnou výrobou. Firma se zabývá hlavně zemědělskou a rostlinnou výrobou. Klíčovými 

ekonomickými komoditami jsou obiloviny, řepka olejná, cukrová řepa. 

Lesní pozemky v katastru obce jsou jehličnaté nebo smíšené.  Pro trvale udržitelný rozvoj a zachování 

hodnot krajiny je zásadní udržet rozlohu lesních pozemků, druhové skladby a dodržet přirozený způsob 

obnovy lesa. 

Obec považuje za důležité respektovat významné segmenty krajiny jako prvky ekologické stability 

území a jako plochy přirozené krajinné zeleně tvořící ráz krajiny a obce. Co se zemědělského 

hospodaření týká, toto bude přizpůsobeno přírodním podmínkám. Vodní eroze a odnos půd budovu 

rámci technických protierozních opatření komplexně řešeny souladu s KPÚ. Přesto byly již v minulosti 

vybudovány protizáplavové příkopy na okrajích zastavěného území obce. Jsou neustále udržovány. 

Kvalita ovzduší je v Lanžově dobrá. 

Ochrana životního prostředí 
Kvalita životního prostředí řešeného území je celkově velice dobrá. Veškeré krajinné typy zastoupené 

na území lze hodnotit jako běžné. Podle využití krajiny spadá území převážně do les zemědělské, 

popřípadě zemědělské krajiny. Co se týče ochrany životního prostředí pak se území ORP Dvůr Králové 

nad Labem nenachází žádné území zařazené do soustavy Natura 2000 a nezasahuje sem ani žádné 

velkoplošné chráněné území. Z chráněných území lze jmenovat přírodní rezervaci Vřešťovská 

bažantnice, přírodní památky Čertovy hrady a Kalské údolí. Na území je dále evidováno celkem 14 

památných stromů, skupin stromů a stromořadí. 
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Na mapce č.4. Biochory na ORP Dvůr Králové nad Labem. 
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7.Správa obce 

Hospodaření a majetek obce 

Obecní úřad a kompetence obce 
Obecní úřad Lanžov nevykonává správní činnost pro jiné obce, zajišťuje správu pouze pro území obce. 

Obec má zajištěnou veřejnoprávní smlouvu s Městem Dvůr Králové nad Labem, k vyřizování 

přestupkové agendy a také k zajišťování bezpečnosti provozu na komunikacích v obci. 

Obec Lanžov zaměstnává 1osobu na částečný úvazek a to úřednice (účetní). V době od dubna-října 

zaměstnává pouze na veřejné práce spojené s provozem obce. Jinak žádné osoby na hlavní pracovní 

poměr nezaměstnává. Další činnosti úklid provoz knihovny, vedení kroniky a další aktuální potřeby jsou 

zajišťovány na základě dohod o provedení práce nebo odbornými firmami. 

Obec využívá možnost veřejně prospěšných prací v době od 4-10 měsíce v roce na veřejnou zeleň. 

Obec je zřizovatelem MŠ Lanžov (jejichž činnost byla popsána v části věnované školství a vzdělávání). 

Základní informace 

Informace: IČZÚJ: 579441 

Kraj: Královéhradecký 

Okres: Trutnov 

Počet obyvatel: 203 

Výměra: 793 ha 

Finanční úřad: Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem 

Pověřený úřad: Dvůr Králové nad Labem 

Stavební úřad: Dvůr Králové nad Labem 

Matriční úřad: Dubenec 

Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: Dvůr Králové nad Labem 

Počet částí obce: 1. Lanžov – kód části obce 79120 
Miřejov – kód části obce 79146 
Lhotka – kód části obce 79138 
Katastrální území Lanžov - 679127 
Sedlec – kód části obce 79154 
Záborov – kód části obce 411281 
Katastrální území Sedlec u Lanžova - 679151 
Pošta: NE 
Škola: ANO – Mateřská 
Zdravotnické zařízení: NE 
Policie: NE 
Kanalizace: NE 
Voda: ANO 
Plyn: ANO 
Bezdrátový internet: ANO - více na www.hcnet.cz 

http://www.firmy.cz/detail/2622701-financni-urad-ve-dvore-kralove-nad-labem-dvur-kralove-nad-labem.html
http://www.mudk.cz/
http://www.mudk.cz/cz/radnice/kontakty/kontakty-meu/mestsky-urad-dvur-kralove-nad-labem/vup/
http://www.dubenec.cz/urad/matrika.html
http://www.mudk.cz/
http://www.hcnet.cz/
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Úřední hodiny 
Po: 8:00-12:00 a 13:00-18:00 hod., 
St: 8:00-12:00. 
Podatelna 
Po: 8:00-12:00 a 13:00-18:00 hod., 
St: 8:00-12:00 hod. 
pracoviště Czech POINT 
Po: 8:00-12:00 a 13:00-17:00 hod. 
St: 8:00-12:00 hod. 

Kontakty na potřebné úřady: 

Stavební úřad 
  

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – Stavební úřad 
nám. T. G. Masaryka 38, 
544 01 Dvůr Králové n. L. 
Tel.: +420 499 318 142 

Finanční úřad 
  

Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem 
listopadu 2929, 
544 01 Dvůr Králové n. L. 
Tel.: +420 499 301 111 

Matriční úřad Obecní úřad Dubenec – Matrika 
Dubenec 210, 
544 55 Dubenec 
Tel.: +420 499 694 272 

Úřad práce 
  

Úřad práce – Kontaktní pracoviště Dvůr Králové nad 
Labem 
listopadu 2657, 
544 01 Dvůr Králové n. L. 
Tel.: +420 950 168 211, 950 168 210-4 

Úřad práce TU 
  

Úřad práce – Kontaktní pracoviště Trutnov  
Horská 5, 
543 01 Trutnov 
Tel.: +420 950 168 111 

Katastrální úřad 
  

Katastrální pracoviště Trutnov 
Horská 822, 
541 01 Trutnov 
 Tel.: +420 499 316 111 

OSSZ 
  

OSSZ Trutnov 
Faltisova 998, 
541 01 Trutnov 
 Tel.: +420 499 848 311 

Živnostenský úřad 
  

MÚ Dvůr Králové nad Labem – Živnostenský úřad nám. T. 
G. Masaryka 38, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem 
 Telefon: +420 499 318 118  

Okresní soud Trutnov 
  

Okresní soud v Trutnově 
Nádražní 106, 
541 11 Trutnov 
 Tel.: +420 499 840 116 

Soud a státní 
zastupitelství 
  

Okresní státní zastupitelství Trutnov Horská 5, 
541 11 Trutnov 
Tel.: +420 499 500 500 

http://www.obcepro.cz/tel:%20420%20499%20301%20111
http://www.obcepro.cz/tel:%20420%20499%20318%20118
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Hospodaření a majetek obce 
V posledních 5 letech je rozpočet sestavován s vyrovnaným rozpočtem. 

Příjmy obce jsou navyšovány díky poměrné úspěšnosti dotací. 

  Vývoj rozpočtového hospodaření obce Lanžov v letech 2009–2018 (v tis. Kč) 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Daňové 
příjmy 

1 985 1 924 1 987 2 055 2 358 2 582 2 715 2 842 3 125 3 496 

Nedaňové 
příjmy 

378 285 649 553 1 032 630 839 545 590 829 

Kapitálové 
příjmy 

14 50 0 14 0 0 0 0 0 0 

Neinvestič
ní přijaté 
dotace 

594 561 518 624 610 981 757 110 223 665 

Investiční 
přijaté 
dotace 

34 0 0 0 1 320 28 3 655 27 315 42 

Příjmy 3 006 2 820 3 154 3 247 5 321 4 221 7 967 3 524 4 254 5 032 

Běžné 
výdaje  

2 561 4 064 2 987 2 746 3 337 3 116 3 132 2 242 3 358 3 854 

Kapitálové 
výdaje  

153 134 152 1 257 4 688 29 5 257 37 864 256 

Výdaje 
celkem 

2 714 4 197 3 139 4 002 8 025 3 145 8 389 2 279 4 222 4 110 

Saldo 
příjmů a 
výdajů 

292 -1 377 15 -756 -2 704 1 076 -422 1 244 32 922 

Podíl 
kapitálový
ch výdajů 

5,64% 3,18% 4,84% 31,40
% 

58,42
% 

0,92% 62,66
% 

1,64% 20,46
% 

6,24% 

Podíl 
běžných 
výdajů na 
celkových 
příjmech 

85,19
% 

144,11
% 

94,71
% 

84,57
% 

62,71
% 

73,82
% 

39,31
% 

63,63
% 

78,94
% 

76,59
% 

Zdroj: ČSÚ 
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Základní informace za  2018                                              2019 

Daňové příjmy  3 496,04 tis. Kč 3 729,18 tis. Kč 

Nedaňové příjmy  829,19 tis. Kč 438,55 tis. Kč  

Vlastní příjmy  4 325,23 tis. Kč  4 167,73 tis. Kč 

Přijaté dotace  706,74 tis. Kč  695,7 tis. Kč 

Neinvestiční přijaté dotace  665,14 tis. Kč  431,17 tis. Kč 

Investiční přijaté dotace  41,60 tis. Kč  49,23 tis. Kč 

Příjmy  5 031,97 tis. Kč  4 863,44 tis. Kč 

Běžné výdaje  3 854,04 tis. Kč  3 248,83 tis. Kč 

Kapitálové výdaje  256,34 tis. Kč  133,95 tis. Kč 

Výdaje celkem  4 110,38 tis. Kč  3 382,77 tis. Kč 

Saldo příjmů a výdajů  921,59 tis. Kč  1 480,66 tis. Kč 

Zdroj: ČSÚ 

 

Hodnota nemovitého majetku obce činí celkem 3.429.380,80 Kč. Jedná se o nemovitosti, ostatní 

plocha-komunikace, orná půdu, vodní plocha a zahrada. 

Obec vlastní dvě budovy. V jedné se nachází OU, MŠ, knihovna, zázemí zaměstnanců, archiv a dva 

obecní byty, V druhé budově tři obecní byty a dále společenská místnost se soc. zázemím a sklepní 

prostory (momentálně nevyužívané a současně s tím i nebytové prostory ve stodolách, které se 

využívají jako místo sběrného dvora a prostory pro uskladnění mechanizace obce a sběr železa. V 

majetku je i areál STZ, kde jsou chatky k ubytování, včetně soc. zázemí a vodních nádrží ke koupání, 

kde je možnost i sportovního využití pro spolky a SDH Lanžov. 

Jedinou zřizovanou organizací je Mateřská Škola Lanžov, která hospodaří za posledních 5 let s kladným 

výsledkem. 
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Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Lanžov v letech 2009–2016 (v tis. Kč)

 
Zdroj: ČSÚ 

 

Bezpečnost 
Obec Lanžov má povodňový plán. Každoročně se zástupci Povodím Labe a odboru vodního 

hospodářství kontroluje stav toků, aby předešla povodním. 

Míra kriminality je hlášena ze strany Policie ČR ze Dvora Králové n/L, odkud každoročně přichází výkaz 

kriminality (podíl trestných činů na 1 000 obyvatel). 

Obec v rámci prevence kriminality zajišťuje besedy pro důchodce s představiteli policie ČR. 

Vnější vztahy a vazby 
Obec Lanžov je zapojena do řady organizací, zaměřených na rozvoj obce a podpory cestovního ruchu. 

Konkrétně je členem Plynofikace Podzvičinska (kam vstoupila obec jako člen při výstavbě plynovodu). 

Patří do DSO Hustířanka, MAS Hradecký venkov a Sdružení Podzvičinska (kde se otvírá možnost získání 

dotací) a Svazu měst a obcí. 

Obec je od roku 2016 zakladatelem a spoluvlastníkem Hustířanka služby s.r.o. 
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Obec je členem dvou organizací:  

Mikroregion Hustířanka - http://www.hustiranka.cz 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hustířanka byl založen v roce 2001. Iniciátorem jeho vzniku byla 

obec Habřina, v současnosti je sídlo svazku v obci Dubenec. Název mikroregionu je odvozen od potoku 

Hustířanka, který protéká několika obcemi na tomto území.  

Při založení svazku stálo 8 obcí. Většina z nich nebyla do té doby členem žádného sdružení obcí. Obec 

Zaloňov byla již při zrodu svazku členem dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko. Z nově přistoupených 

obcí byly v DSO Jaroměřsko Hořenice, Litíč. Další nově přistoupené obce Kuks a Velký Vřešťov již před 

vstupem do Hustířanky byly členem Sdružení obcí Podzvičínsko.  

První rozšíření svazku nastalo 19. května 2003, kdy přistoupily obce Hřibojedy, Litíč a Velký Vřešťov. O 

dva měsíce později následovalo přistoupení dalších dvou obcí, a sice obce Lanžov a Libotov 26. května 

2003. K poslednímu rozšíření svazku došlo 26. února 2004, kdy přistoupily obce Heřmanice, Hořenice 

a Kuks.  

Svazek obcí Mikroregion Hustířanka má v současné době 16 členských obcí.  

 

Hradecký venkov o.p.s. - http://www.hradeckyvenkov.cz/  

Místní akční skupina Hradecký venkov, která vznikla v roce 2007, je společenství občanů, neziskových 

organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), 

které spolupracují na rozvoji venkovského území. MAS Hradecký venkov zahrnuje území 64 obcí 

ležících západně až severozápadně od krajského města Hradce Králové. MAS Hradecký venkov měla k 

31. 1. 2014 celkem 40 členů. Sídlo MAS je v Nechanicích.  

Obec Lanžov nenavázal partnerství s žádnou obcí v zahraničí. 

A.2 Východiska pro návrhovou část 

Strategická část plánu rozvoje obce Lanžov vychází z analytické části a SWOT analýzy. Obec je na tom 

velmi dobře, je vidět úspěšná dlouhodobá práce vedení obce a postupná realizace investičních a 

rozvojových projektů. Obec těží ze své vhodné polohy v blízkosti větších sídel, okresního města. Obec 

je upravená, čistá, postupně opravovaná, což jsou další aspekty, které z ní dělají atraktivní místo pro 

bydlení. Obec nabízí klidné prostředí v bezprostřední blízkosti přírody. Zvyšující se počet mladých 

obyvatel a mladých rodin jen potvrzuje trend stěhování na venkov s možností nalezení bezpečného a 

klidného prostředí pro rodiny s dětmi. Někteří obyvatelé se příliš aktivně nezapojují, což může být, ale 

také způsobeno tím, že dosud nenalezli vhodnou oblast pro své zájmy. Většina střední generace je v 

obci aktivní a podílí se na organizaci každé akce v obci. 

Obec se doposud držela předchozího programu rozvoje obce, který byl průběžně aktualizován. 

http://www.hustiranka.cz/
http://www.hradeckyvenkov.cz/
http://www.hustiranka.cz/
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Jednotlivé faktory byly projednány na pracovní schůzce, souhrnně vyhodnoceny jednotlivé aspekty a 

výroky 

Z dotazníkového šetření v obci vyplývá a je zjevné, že pozitiva jsou pro obyvatele Lanžova mnohem 

důležitější než zaznamenané nedostatky. Nejvýše oceněné jsou dostupné služby přímo v místě 

(Mateřská škola) a základní podmínky dané polohou obce lákavé pro turisty s dobrými podmínkami 

trávení volného času (Sportovně turistické zařízení Lanžov) a další spolková činnost: SDH Lanžov, Sokol, 

Sdružení Žen-Šen, úspěšnost v získání dotací: v posledních letech dotace z POV Královéhradeckého 

kraje, SFDI, SFŽP a MAS Hradecký venkov. 

Za největší problém členové pracovní skupiny označili stávající stav komunikací jak II a III třídy ve správě 

a údržbě Královéhradeckého kraje, tak i komunikace místní, které propojují části obcí a nynější stav 

Sportovně turistického zařízení Lanžov 

Vybrané rozvojové faktory byly použity pro formulaci aktivit a byly formulovány nadřazená opatření i 

programové cíle. Při tvorbě návrhové struktury jako celek bylo dále přihlíženo k poznatkům uvedených 

v analytické části a dále k dlouhodobým záměrům a možnostem obce na poli jejího rozvoje. Hodnocení 

rozvojových faktorů členy pracovní skupiny se dále promítlo do stanovení priorit jednotlivých aktivit. 

Strategický plán obce vycházel především z potřeb obyvatel. V obci proběhlo dotazníkové šetření a na 

základě něho se tvořil strategický plán obce. Dotazník se vrátilo 14.  

Výsledky šetření: 
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SWOT analýza 

• Silné stránky 

• aktivní spolky, přispívající ke společenskému životu obce 

• poměrně nízká míra nezaměstnanosti 

• nadprůměrný výskyt nemovitých kulturních památek, architektonicky cenných staveb, 

stavebních dominant, 

• dostatek volných ploch pro výstavbu do budoucna, vhodné venkovní prostory pro sportovní 

vyžití 

• mateřská škola, koupaliště 

• dostatek retenčních ploch 

• vysoký koeficient ekologické stability 

• sběrný dvůr v obci 

• Slabé stránky 

• nedostupnost autobusové dopravy do okolních měst mimo pracovní dny 

• stále se zvyšující počet starších osob. 

• negativní dopad průjezdu dopravy obcí 

• absence celoročně provozovaného obchodního a stravovacího zařízení 

• převládá starší výstavba 

• negativní demografická měna obyvatelstva zejména díky migrační složce 

• regulované vodní toky 

• velký podíl zornění zemědělské půdy 

• spadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

• větší podíl zemědělské půdy ovšem s nízkou kvalitou 

• Výskyt potenciálních a aktivních sesuvů 

• nedostatečná dostupnost k lékaři do okolních obcí a měst, kam je nutno dojet autobusem 

• špatný stav místních i krajských komunikací 

• Nedokončený vodovod do všech částí obce 
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• špatná dostupnost do zaměstnání na směnný provoz 

• odpadové hospodářství 

najít řešení pro lepší systém s nakládáním s odpadem. Vypracovat analýzu odpadového 

hospodářství. Najít prostředky pro realizaci pro lepší třídění odpadu. 

Příležitosti 

Hrozby 

nevhodně lokalizované stavební práce a další zásahy do krajiny mohou vyvolat aktivaci sesuvů 

bez větší finanční pomoci hrozí postupné dožití koupaliště s kempem 

B. NÁVRHOVÁ ČÁST 

B.1.Strategická vize:  

Lanžov = místo, kde by chtěl žít každý. 

Lanžov, jako krásné, upravené, čisté a bezpečné místo pro život, kde je klid a příroda. 

Lanžov, jako místo nabízející dostatek příležitostí pro sportovní vyžití, volnočasové aktivity a bohatý 

kulturní a společenský život. 

Lanžov, kde to žije a lidem je spolu prostě dobře. 

Lanžov je klidnou obcí s typickou venkovskou zástavbou a krásnou okolní přírodou. 

Globální cíl: 
Vytvářet podmínky pro spokojený život v klidném prostředí s dobrou dostupností přírody, které nabízí 

vysokou kvalitu života. 

B.2 Cíle, opatření a aktivity 

Vysoká důležitost    Střední důležitost    Nízká důležitost 

Cíl: „Péče o majetek a vzhled obce” 
Jednou z velkých předností obce je dlouhodobý rozvoj a průběžné investice do oprav a renovace 
stávajícího majetku a výstavba nového. V rámci tohoto cíle bude probíhat další údržba a výstavba 
podle dlouhodobého plánu. 

Opatření: „Údržba a výstavba majetku 
obce” 

Od - do Odpovědnost 
Náklady 
(tis. Kč) 

Zdroj 
financování 
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Rekonstrukce obecního úřadu. 
Modernizace MŠ. 

„Rekonstrukce, modernizace OÚ a MŠ. Oprava 
střechy.”  

-   - 
Vlastní + 
externí 

„Oprava hasičské zbrojnice.Modernizace.”  
-   - 

Vlastní + 
externí 

„Oprava hřbitova - staré márnice a centrálního 
kříže.”  

-   - 
Vlastní + 
externí 

„Oprava památníků a kulturních památek.”  
-   - 

Vlastní + 
externí 

„Místní komunikace oprava povrchů.”  
-   -  

„Vybudovat v obci chodníky. Projektová 
dokumentace a realizace.”  

-   -  

„Vodovod. Rozšíření dalšího vedení vodovodního 
řádu”  

-   - 
Vlastní + 
externí 

 

Opatření: „Obnova a nákup techniky 
na údržbu zeleně a veřejných 
prostranství. Modernizace.”” 
Nákup nové techniky, modernizace 
zařízení potřebné pro údržbu čistšího 
vzhledu obce. 

Od – 
do 

Odpovědnost 
Náklady 
(tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

„Nákup zeleně, případně i nová technika na 
údržbu.”  

-   - 
Vlastní + 
externí 

Opatření: „Údržba majetku hřbitov.” 
Oprava a údržba hřbitova. 

Od – do Odpovědnost 
Náklady 
(tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

„Údržba hřbitova. Oprava márnice.”  
-   - 

Vlastní + 
externí 

Opatření: „Rekonstrukce kempu. Oprava 
chatek, WC, bazénu a celková 
modernizace celého zařízení.” 
Rekonstrukce celého areálu kempu. 

Od – do Odpovědnost 
Náklady 
(tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

„Celková rekonstrukce areálu kempu. Pro 
rozšíření a posílení cestovního ruchu.”  

-   - 
Vlastní + 
externí 

Opatření: „Veřejné osvětlení 
(orientačního osvětlení)” 

Od – 
do 

Odpovědnost 
Náklady 
(tis. Kč) 

Zdroj 
financování 
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Výměna stávajících osvětlovacích těles 
technologii úsporného LED osvětlení ulic. 
Jedná se o výměnný modul osazený LED 
diodami, který nahrazuje původní tělesa. 

„Výměna stávajících osvětlovacích těles technologii 
úsporného LED osvětlení ulic. Jedná se o výměnný modul 
osazený LED diodami, který nahrazuje původní tělesa.””  

-   - 
Vlastní + 
externí 

Cíl: „Zajištění funkčního rázu krajiny a kvalitního životního prostředí” 
Cílem je zajistit kvalitní životní prostředí v okolí obce pro spokojenost obyvatel a rozvoj turistického 
ruchu a funkční krajinný ráz, 

Opatření: „Kanalizace najít prostředky na 
opravu a výstavbu ČOV a kanalizace. Projekt 
případná realizace.” 
Najít analýzu možností vybudování kanalizace v 
obci. 

Od – do Odpovědnost 
Náklady 
(tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

„Najít prostředky pro vybudování čí opravu 
kanalizace.”  

-   - 
Vlastní + 
externí 

Cíl: „Růst kvality života” 
Zkvalitnit život pro obyvatelé obce. Například podpora spolků, investice do sportovišť. 

Opatření: „Posílení spolkové činnosti, nové 
zájmové činnosti” 
Podporovat spolky v obci, zapojit obyvatelé 
obce do sportovní i kulturní aktivity. 

Od – do Odpovědnost 
Náklady 
(tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

„Podpora a udržení dosavadních spolků 
SDH Obnova techniky PO (náhrada dosluhující 
techniky)”  

-   - 
Vlastní + 
externí 

Opatření: „Výstavba nových chodníků 
podél komunikace” 
Najít řešení a možnost, jak vybudovat v 
obci nové chodníky podél komunikace. 
Následně projekt a finanční prostředky k 
samotné realizaci. 

Od – do Odpovědnost 
Náklady 
(tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

„Vybudovat v obci chodníky. Projektová 
dokumentace a realizace.”  

-   - 
Vlastní + 
externí 

Cíl: „Rozvoj spolupráce mezi obcemi” 
Spolupráce se týká zejména Mikroregionu Hustířanka a sdružení Hradecký venkov, jichž je obec 
členem. V rámci mikroregionu mohou být realizovány projekty, které by obce samotné nebyly 
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schopné realizovat, zejména z finančních důvodů. Současně je tu prostor pro koordinovaný rozvoj 
území. 

Opatření: „Podíl na realizaci rozvojových 
projektů” 
Vybudování navazující sítě cyklostezek napříč 
regionem podpořit cestovní ruch. 

Od – do Odpovědnost 
Náklady 
(tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

     

Najít společné řešení nakládání s odpady  v realizaci 
anylýz na odpadové hospodářství v celém DSO.  

   
Vlastní + 
extérní 

 Vybudovat propojení cyklostezek napříč regionem  
-   - 

Vlastní + 
extérní 

 

Cíl: „Rozvoj a budování infrastruktury obce”” 
Cílem je rekonstrukce stávající technické infrastruktury v obci a její další rozvoj k zajištění optimálního 
stavu dopravní infrastruktury obce. 

Opatření: „Výstavba nových chodníků podél 
komunikace” 
Výstavba chodníků. 

Od – do Odpovědnost 
Náklady 
(tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

Opatření: „Oprava povrchu komunikace.” 
Oprava cest a komunikace v obci. 

Od – do Odpovědnost 
Náklady 
(tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

Opatření: „Cílem je rekonstrukce stávající 
technické infrastruktury v obci a její další 
rozvoj k zajištění optimálního stavu dopravní 
infrastruktury obce.” 

Od – do Odpovědnost 
Náklady 
(tis. Kč) 

Zdroj 
financování 

Cíl: „Zajištění podmínek pro efektivní správu obce”” 
Cílem je zajistit podmínky pro optimální využití, údržbu i rekonstrukce veřejných budov s cílem jejích 
dalších využití pro volnočasové zájmy občanů a spolků. Ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí 
Mikroregion Hustířanka využití programů k dalšímu vzdělávání zastupitelů a úředníků obce. 
Prostřednictvím akreditovaných školících zařízení doplňovat vzdělání vedení obce na všech úrovních. 

Opatření: „Vzdělávání zastupitelů a vedoucích 
pracovníků obce” 
Obec Lanžov je členem dobrovolného svazku obcí, 
který pro své členy zajišťuje také vzdělávací činnost 
úředníků obcí i jejich zastupitelů. Prostřednictvím 
projektu "Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu 
Hustířanka formou plánů strategického rozvoje a 
zvýšením kvalifikace zástupců obcí" (reg. číslo: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366) je zajišťováno 
další vzdělávání dle schváleného plánu. Součástí 

Od – 
do 

Odpovědnost 
Náklady 
(tis. Kč) 

Zdroj 
financování 
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vzdělávání je zejména orientace v zákonu o obcích a 
související legislativě. Školení vybraných zástupců 
obcí jsou směřována k využití v každodenní praxi ÚSC, 
jako např. zákon č. 128/2000 Sb. Znalost obecných 
ustanovení, rozlišení samostatné a přenesené 
působnosti obce, mandát, práva a povinnosti 
zastupitele, orientace v působnosti orgánů obce 
nebo v pravomocech zastupitelstva obce, rady a 
starosty, při majetkoprávním jednání, zveřejňování 
nebo kontrola, dozor a neplatnost právního úkonu 
jsou základními podmínkami pro efektivní správu 
obce. 

„Tématické vzdělávání zastupitelů a vedoucích 
pracovníků obce”  

-   - 
Vlastní + 
externí 

 

B.3 Podpora realizace programu 

Pro úspěšnou realizaci Programu rozvoje obce Lanžova je potřeba definovat i samotný průběh realizace 

a spolupracovat s řadou subjektů, včetně zapojení vlastních občanů za účelem dosažení navržených 

aktivit. 

Naplňování programu obce bude sledovat starosta obce, který bude zároveň hlavním iniciátorem 

realizace jednotlivých opatření. Průběžné sledování naplňování programu bude v gesci. Zastupitelstva 

obce, především v době před tvorbou rozpočtu obce. Tento dokument bude také sloužit jako podklad 

pro tvorbu střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu obce. 

Základním zdrojem financování aktivit tohoto dokumentu bude obecní rozpočet. U řady aktivit se 

přesto počítá s možností využití spolufinancování z veřejných zdrojů (kraje, ČR, fondy EO), případně ze 

soukromého sektoru. 

Program může být průběžně aktualizován v návaznosti na průběh jeho realizace. Podmětem 

k aktualizaci programu můžou být jak vnější okolnosti spojené s nutnou změnou obsahu dokumentu, 

tak naplnění některých částí či potřeba stanovit nové cíle. Změny budou probíhat přímo v dokumentu 

a s každou jeho revizí budou občané opětovně seznámeni. Aktualizace budou také schváleny 

Zastupitelstvem obce. Aktualizace celého dokumentu proběhne dle potřeb obce. 

Aktuální znění dokumentu bude pro občany vždy dostupné na webových stránkách obce 

http://www.lanzov.cz/UREDNI-DESKA.html/ 

Aktualizace Program rozvoje obce Lanžov byla schválena Zastupitelstvem obce na veřejném zasedání 

dne ..................................... 

 


