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Úvod 

Program rozvoje obce Litíč je základním plánovacím dokumentem obce zakotveným v zákoně č. 

128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Formuluje představy o budoucnosti 

obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Slouží především jako návod pro řízení 

rozvojových činností obce (při rozhodování zastupitelstva, při přípravě projektů, při tvorbě obecního 

rozpočtu). Pro občany a subjekty působící v obci představuje informační materiál. Program rozvoje 

zvyšuje připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje šance získat vnější finanční 

prostředky. Součástí programu je analýza stávající situace, závěrem analytické části je SWOT analýza. 

Program rozvoje obce (PRO) je zpracován na roky 2019-2026, tj. na 8 let. Dlouhodobý pohled na rozvoj 

obce je formulován ve strategické vizi pro období cca 15-20 let (přibližně do roku 2035). 

Strategický plán rozvoje obce je v souladu se strategií rozvoje Královéhradeckého kraje. Vize 

Královéhradeckého kraje, tj. „Královéhradecký kraj – místo pro kvalitní život“, se promítá do cílů 

samotné obce a navazuje na ni. Výchozí podmínky, totiž rovnoměrný rozvoj měst a obcí, vysoká kvalita 

života obyvatel, posilování konkurenceschopnosti a vzdělanostní struktury regionu, jsou integrovány 

do plánu rozvoje. Plán rozvoje obce Litíč je tak v souladu s nadřazenými strategiemi rozvoje. 

Dokument vznikal na základě harmonogramu od konce roku 2018 a dokončen byl v roce 2019 týmem 

zastupitelstva obce Litíč pod vedením starostky obce Lenky Mužíkové. 

Byl vypracován 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 - za Mikroregion Hustířanka Ilona Čepelková. 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

A.1 Charakteristika obce 

1. Území 

Umístění obce v rámci ČR, kraje, ORP 

Obec Litíč se skládá ze dvou místních částí – Litíče a Nouzova. Obec se nachází v nejjižnější části okresu 

Trutnov, v Královéhradeckém kraji, sousedí s okresem Náchod. Obec patří do správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem. Ve vzdálenosti 7 km jihovýchodně leží město Jaroměř 

a 10 km severozápadně město Dvůr Králové nad Labem. Obec má též dobrou dostupnost do krajského 

města Hradec Králové (26 km). V dobré vzdálenosti jsou i ostatní větší sídla v regionu (Trutnov, Hořice, 

Náchod, Česká Skalice apod.), stejně jako atraktivní turistické cíle (Kuks, Braunův Betlém, přehrada 

Rozkoš, Babiččino údolí, ZOO Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové apod.). V Hradci Králové je 

možnost napojení na dálniční sít D11, v současnosti pokračuje stavba dálnice směrem na Trutnov a 

Polsko, po dokončení se bude možnost napojit za obcí Rožnov (7,2 km). 
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Vzdálenost obce od center okolních obcí: 
krajské město Hradec Králové - 26 km 

okresní město Trutnov - 30 km 

město Dvůr Králové nad Labem- 10 km 

Zdroj: ČSÚ 

Celková rozloha obce činí 452 hektarů, patří svou rozlohou mezi menší obce. Okolí tvoří převážně 

kvalitní orná půda, trvalé travní porosty a lesní pozemky. Intravilánem obce protéká Litíčský potok. 

Obec má jedno katastrální území. 

Litíč (zeměpisné souřadnice 50°22′31″ s.š. a 15°50′54.45″ v.d.) s nadmořskou výškou 326 metrů nad 

mořem, leží v geomorfologickém okrsku Velichovecká tabule (též Velichovská tabule) v severovýchodní 

části Chlumecké tabule (součást Východočeské tabule), ta se rozkládá v okresech Hradec Králové, 

Trutnov a Náchod. Území tohoto okrsku se nachází zhruba mezi sídly Dubenec a Kuks (na severu), 

Jaroměř (na východě), Smiřice (na jihu), Benátky (na jihozápadě) a Lanžov (na severozápadě). Uvnitř 

okrsku leží titulní obec Velichovky, větší obec Zaloňov, na východní hranici leží město Jaroměř. 
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Obec se nachází v krajinné oblasti Krkonoš 

Nachází se zde několik historických a kulturních památek. Např. kostel Nejsvětější Trojice. 

Historie 

Vesnice Litíč byla založena pravděpodobně ve 13. století německými osídlenci. První písemná zmínka 

o obci pochází však až z roku 1527. Německy psaná kronika obce uvádí, že Litíč byla staré rytířské sídlo, 

zprávy o jeho nejstarší době však chybí. Jako první známý držitel panství Litíč se uvádí Jan Litický ze 

Šonova (míní se tím dnešní Šonov u Nového Města nad Metují), který 2. června 1527 obdržel od 

Ferdinanda I. erb. Erb měl v modrém poli stříbrnou větev se třemi suky, na té větvi seděl sokol s hlavou 

panny. Hlavu zdobil zlatý čepec, na každé noze bylo poutko se stříbrným zvonečkem. Ve středověku 

býval sokol uctíván jako symbol rytířství, představoval svobodu, duchovní vzlet a jistou nadřazenost. 

Jan Litický starší zde vystavěl v roce 1586 kostel. Nad vchodem dal umístit svůj znak s nápisem 

/přeloženo/: "Léta Páně 1586 v neděli na den sv. Trojice založil vysoce urozený pan Jan starší Litický ze 

Šonova a na Litíči tento kostel ke cti a chvále Pánaboha a na památku sv. Trojice a na své vlastní náklady 

od základu zřídil a opatřil všechny ostatní potřeby sloužící bohoslužbě a tomuto kostelu a na památku 

své ženy a dětí jej dal vyzdobit. Bůh všemohoucí nechť každému věrnému křesťanu splní jeho přání a 

prosby." Následovníkem Jana Litického byl jeho syn Karel Šebestián. Jan Litický starší zemřel r. 1598.  

O rok později se nejstarší syn Karel rozdělil o panství se svými bratry Václavem a Janem. Jan obdržel 

takzvaný první díl s částí vsi Litíč. Karel Šebestián si ponechal tvrz a k ní si brzy přikoupil díl svého bratra 

Václava. V roce 1616 prodal všechen majetek, který držel (vesnici Litíč s rytířským hradem, panským 

dvorem a pozemky u Litíče a Dvora Králové) rytíři Bartoloměji z Valdštejna a na Miletíně a Rodově. Tato 

část panství ale v roce 1654 přešla dále na císařského podplukovníka Hertvíka Teobalda Litického, který 

dne 4.10.1648 v Praze u Koňské brány hájil hradby proti Švédům. Hertvík Teobald prodal tuto držbu 

1655 rytíři Albrechtovi Odkolkovi z Újezdce. Ten dvůr i tvrz znovu vystavěl, protože byly v třicetileté 

válce Švédy zničeny. V letech 1660 a 1661 koupili jezuité z Žirče část majetku, v roce 1672 koupil část 

panství rytíř František Václav z Bryslu na Kratonohách. R. 1675 koupili také tuto část jezuité z Žirče, dne  

26. září 1685 koupili i třetí díl – poslední část majetku po Janu Litičském a připojili Litíč k 

Žirči.                                     

Původní kostel byl zbořen v roce 1860 a v letech 1860–1861 byl postaven současný novorománský 

kostel. Nad vchodem do sakristie byla zasazena zevně kamenná nápisová deska s kamenným 

reliéfem erbu Litických ze Šonova z původního kostela. Ta byla delší dobu pohřešována, náhodně pak 

nalezena při úpravách a postupných rekonstrukcích kostela a jeho okolí na pozemku hřbitova. Po roce 

1985 kostel ztratil církevní poslání, nevykonávaly se zde bohoslužby, budova chátrala, byla několikrát 

vykradena. Z původního vybavení se toho v kostele nachází velice málo.  V letech 2004–2018 byla 

opravena střecha na hlavní lodi kostela a malá a velká věž kostela. Nyní se kostel otvírá několikrát do 

roka a konají se zde kulturní obecní akce.                                        

V obci Litíč se narodil statkář a českoněmecký politik Josef Goll (1864–1924), který byl na počátku 20. 

století poslancem Říšské rady. 
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Znak obce  

  

 

  

Obec Litíč má od 11. července 2019 svůj obecní znak a vlajku. O výsledné podobě rozhodli občané Litíče 

a Nouzova v anketě, ve které byla vybrána nejvhodnější varianta ze tří předložených návrhů, které pro 

obec navrhl Mgr. Jan Tejkal. Následoval schvalovací proces v podvýboru pro heraldiku a vexilologii 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a 11.července 2019 byly obci uděleny tyto symboly rozhodnutím 

předsedy Poslanecké sněmovny. Znak i vlajka obce vychází z historické pečeti obce Litíč /obraz pečeti 

obsahuje figury lva a pluhu/, zároveň také z erbu Litických ze Šonova /tvořil jej modrý štít na stříbrné 

ostrvi, kde stojí sokol se stříbrnými rolničkami a s panenskou hlavou ve zlatém čepci/.  
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2. Obyvatelstvo 

Počet obyvatel, vývoj 

V obci Litíč je velmi zajímavý vývoj počtu obyvatelstva. Před 150 lety zde žilo cca 600 obyvatel. Na 

přelomu 19. a 20. století začal počet obyvatel klesat. Po II. světové válce došlo k dramatickému poklesu 

počtu obyvatel v důsledku odsunu německého obyvatelstva (v roce 1950 zde žilo 281 obyvatel), které 

tvořilo nezanedbatelnou část obyvatel obce. Pokles během dalších let nadále pokračoval v počtu 40–

60 obyvatel za každé desetiletí, až dosáhl svého dna v roce 1990, kdy v obci žilo pouhých 89 obyvatel. 

Během dalších deseti let došlo k mírnému nárůstu, v roce 2001 žilo v obci 109 obyvatel. Od té doby 

s jedním výrazným výkyvem počet obyvatel roste. Počet obyvatel byl k 31.12.2010–147, k 31.12.2015 

- 164, k 30.11.2019 - 180. V posledních letech se do obce přistěhovalo několik rodin s malými dětmi, 

průměrný věk obyvatel k 31.12.2018 byl 39,7. Za rostoucím počtem obyvatel je zřejmě i dobrá 

dostupnost do větších sídel, vč. Hradce Králové. To, spolu s trendem přesunu bydlení mladých rodin na 

venkov, je ideální kombinace pro menší obce, které sice nenabízí občanské vybavení a infrastrukturu, 

ale nabízí klid, malebné prostředí a dobré mezilidské vztahy. 

 Počet obyvatel k 31.12.2018 - zdroj ČSÚ 

 
Zdroj: ČSÚ 

Vývoj počtu obyvatel obce Litíč v letech 2003–2018
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Zdroj: ČSÚ 

Věková struktura obyvatel obce Litíč v roce 2018 

 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

V obci žije poměrně velké množství vystudovaných lidí. Více jak 1/3 obyvatel má vzdělání ukončené 

buď maturitní zkouškou, nebo vyšší vzdělání. 

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Litíč v roce 2011 
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Sociální situace 
V obci Litíč nežijí žádné sociálně slabé skupiny obyvatel, obec nemá informace ani o národnostních 

menšinách. 

Spolková a kulturní činnost  
Obec bohužel nemá žádné spolky typu SDH, svaz žen, sokol, sportovní oddíl atd. Veškeré akce pořádá 

obec ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti /SPOZ/, který vznikl v roce 2018. 

Pro seniory obec každý rok pořádá setkání seniorů v zasedací místnosti OÚ s občerstvením a kulturním 

programem. Při významných životních výročích (65., 70, 75., 80.,85, 90., atd.) každý obyvatel obdrží 

dárkový balíček. 

Od roku 2019 bylo zavedeno vítání nových občánků Litíče a Nouzova ve spolupráci se SPOZ. Za rok 

2019 bylo přivítáno celkem 5 nových občánků, každý nově narozený občánek obdrží od obce finanční 

příspěvek a dárek v podobě hračky. Pro tyto příležitosti je vedena pamětní kniha vítání občánků. 

Od roku 2018 se opět začala psát obecní kronika. Obec má svoji kronikářku, která zaznamenává 

nejdůležitější události v obci. Navázalo se na předválečnou tradici, kdy se vedla kronika v německém 

jazyce. 

Výčet kulturních akcí v průběhu roku: V lednu se koná turnaj ve stolním tenise, na jaře velikonoční 

výtvarné dílny, pálení čarodějnic. V roce 2019 bylo obnovena také tradice stavění máje. V červnu se 

pro děti pořádá rybaření na obecním rybníku, na konci srpna dětský den – rozloučení s prázdninami. V 

září probíhá drakiáda, v říjnu podzimní výtvarné dílny nebo lampionový průvod. Advent v Litíči začíná 

mikulášskou nadílkou pro děti spojenou s vánoční výtvarnou dílnou pro děti i dospělé /výroba 

adventních věnců/, následuje rozsvícení vánočních stromečků v Litíči a v Nouzově. Na návsi před OÚ 

se vždy postaví vyřezávaný betlém. Rozsvícení stromku a betlému patří v době adventu k hojně 

navštěvované kulturní akci. Poslední akcí v roce je vždy "tradiční půlnoční v kostele". Lidé se sejdou 24. 

prosince od 22 hodin v kostele, děti mají připravené vystoupení s vánoční tématikou, společně si 

všichni zazpívají koledy. 

Obec má za obecním úřadem postavenou pergolu vybavenou dřevěným posezením, vlastní také party 

stan. Obojí je možné využít pro soukromé účely obyvatel. 

V obci byla v roce 2004 obnovena Křesťanská pouť, která je pořádaná ke cti a slávě a k záchraně kostela 

Nejsvětější Trojice v Litíči. Tato akce byla zahajovaná slavnostní mší, dále pokračovala koncertem 

v kostele, občerstvením u obecního úřadu a večer pak vystoupení nějaké kapely k tanci a poslechu. V 

posledních letech návštěvnost poutě klesá, obec má i přes malý zájem obyvatel snahu pouť nadále 

pořádat. 

Toto vše je důkazem toho, že i v tak malé obci „to žije“. O akce mají zájem nejen obyvatelé naší obce, 

kteří se rádi podílejí i na organizaci akcí, ale také obyvatelé sousedících obcí. Některé akce se již staly 

tradičními s velice kladnou odezvou. 
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Informování občanů o dění v obci 
Obec k informování svých občanů využívá místní rozhlas, SMS infokanál, webové stránky obce, 

kamennou úřední desku na budově obecního úřadu, vývěsky v dalších částech obce Litíč a Nouzov. O 

důležitých akcích jsou občané informováni také letáky, které obdrží domácnosti do svých schránek. 

 3. Hospodářství 

Ekonomická situace 
V obci je k 31. 12. 2018 registrovaných celkem 39 podnikatelských subjektů. Nejvíce převažují podniky 

zaměřené na zemědělskou činnost, dále potom činnosti v oboru průmyslu, velkoobchodu a 

maloobchodu a stavebnictví. Většinou se jedná o drobné podnikatele a živnostníky, kteří svou činnost 

provozují na jiném místě. Firma Karsit Agro a.s. provozuje na farmě v Litíči užitkový chov prasat s cca 

280 ks prasnic. 

V blízké obci Dubenec je středně velká firma zaměřená na zemědělskou (živočišnou i rostlinnou) výrobu 

– KARSIT AGRO a.s. Dubenec. V obci se nachází ještě další podniky, které mohou nabídnout pracovní 

příležitosti - DUBEA s.r.o. s tradiční výrobou perníků, Dubenecká knedlíkárna, Magrix, s.r.o. Další 

možností pro pracovní příležitost jsou nedaleké Velichovky – společnost Lázně 1897, s.r.o. a PROST – 

orientační systémy s.r.o. Další zaměstnavatelé jsou v Jaroměři, Dvoře Králové nad Labem, Hradci 

Králové a Náchodě. 

Základní informace 2018 
Počet podnikatelských subjektů celkem: 39,00  

Počet podnik. subjektů – Zemědělství, lesnictví, rybářství: 9,00  

Počet podnik. subjektů – Zpracovatelský průmysl: 9,00  

Počet podnik. subjektů – Stavebnictví: 5,00  

Počet podnik. subjektů – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel: 5,00  

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

Počet podnik. subjektů – Profesní, vědecké a technické činnosti: 2,00   
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Počet podnik. subjektů – Ostatní činnosti: 5,00   

Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců: 28,00   

Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci: 1,00   

Počet ekonomicky aktivních osob: 58,00 

Počet uchazečů o zaměstnání: 7,00 

Počet osob vyjíždějících z obce za prací: 21,00 

Počet osob dojíždějících za prací do obce: 4,00 

Počet zaměstnaných osob: 50,00 

Počet osob zaměstnaných v zemědělství: 3,00 

Počet osob zaměstnaných v průmyslu: 14,00 

Počet osob zaměstnaných ve službách: 21,00 

Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví: 4,00 

  

Struktura zaměstnanosti v obci Litíč podle odvětví v roce 2011 (%) 
  Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby 

Litíč 6,00 % 36,00 % 42,00 % 

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 % 

Zdroj: ČSÚ    
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Vývoj počtu nezaměstnaných osob 

 
Zdroj: ČSÚ 
 

Služby v obci 
V obci není restaurační zařízení ani obchod či pošta. Občané musí za veškerými službami dojíždět – 

nejčastěji do obce Jaroměř nebo Dvůr Králové nad Labem nebo do okolních obcí – Velichovky, 

Dubenec, Hřibojedy. Do obce dojíždí 1x týdně pojízdná prodejna s masem. 

Trh práce 
V současné době je v obci 64 % ekonomicky aktívních obyvatel, míra nezaměstnanosti je velice nízká. 

Vzhledem k současnému růstu populace o mladé lidi a mladé rodiny lze očekávat navýšení počtu 

ekonomicky aktivních obyvatel. Část podniká jako fyzická osoba, většina lidí je v zaměstnaneckém 

poměru. 

 Vzhledem k tomu, že v obci prakticky nejsou žádné obchodní společnosti a významnější podnikatelé, 

musí obyvatelé za prací dojíždět. Nejčastěji dojíždí do Jaroměře, Dvora Králové nad Labem nebo Hradce 

Králové. Vzhledem k blízkosti větších sídel není dojíždění za prací problém. Jediné problémy může 

způsobovat nízká frekvence autobusové dopravy (4 spoje denně), dojíždění automobilem je tak nutné. 

4. Infrastruktura 

Technická infrastruktura 

Obecní vodovod 
Veřejný vodovod v Litíči zásobuje pitnou a užitkovou vodou v podstatě celou obec Litíč, tedy místní 

části Litíč a Nouzov. Vodovod je v majetku Obce Litíč a ve správě Vodohospodářské služby RT s.r.o. 
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Lánov. Vodovod v místní části Litíč byl postaven ve druhé polovině minulého století a postupně byl 

rozšiřován a rekonstruován. V letech 2009 až 2010 proběhla rozsáhlá stavba, v rámci které bylo 

vybudováno propojení na vodovodní systém Velichovek, vodovodní rozvod v místní části Nouzov a 

propojení k vodovodu v sousední obci Hřibojedy. Původní zdroj s nevyhovující kvalitou vody byl 

odstaven z provozu a do sítě je nyní dodávána převzatá voda z vodovodního systému Velichovek. 

Vodovod Litíč je nyní součástí skupinového vodovodního systému Velichovky Hustířany, kde zdroj s 

úpravnou vody je v Hustířanech a vodojem ve Velichovkách. 

Obecní rozhlas 
Obecní rozhlas byl vybudován v roce 2004 na území Litíče i Nouzova, v současnosti však stále není 

pokryto celé území obce. 

Veřejné osvětlení 
Veřejné osvětlení je na většině místních komunikacích vybudováno, v roce 2016 byly vyměněny staré 

výbojky za úsporná led světla. Do budoucna je nutné doplnit osvětlení k nově vzniklé bytové výstavbě 

- např. lokalita u poldru. 

Ostatní technická infrastruktura 
Kanalizační síť v obci není, obyvatelé mají vlastní domácí čističky odpadních vod (žumpy, septiky). 

Plynofikace v obci zavedena není. Telefonní signály v obci fungují bez problémů, v obci je zaveden 

bezdrátový internet, na věži kostela je umístěn vysílač bezdrátového internetu. 

Elektřina 
Způsob napájení obce Litíč je primárním rozvodným systémem o napětí 35 kV. Pro zásobování zástavby 

v rámci zastavitelných ploch bude v případě potřeby posílena kapacita stávajících trafostanic, případně 

budou realizovány trafostanice nové. Nová zástavba bude prioritně připojována kabelovým 

sekundárním vedením NN (dle místních podmínek, popř. i vrchním). 

Nakládání s komunálním odpadem  
Svoz odpadu zajištuje firmy Marius Pedersen a.s., obec spolupracuje s firmou EKOKOM, a.s., která 

zajišťuje zpětný odběr (plast, kovy, papír, sklo) k jeho dalšímu zpracování. Svoz komunálního odpadu 

je možný v měsíčním a dvouměsíčním intervalu. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se 

provádí dvakrát ročně. Obec disponuje několika sběrnými místy na tříděný odpad, pro občany zajišťuje 

odběr plastů, papíru, skla, kovů a sběr kuchyňských olejů. Na okraji obce je umístěno sběrné místo 

bioodpadu. Na obecním úřadu je možnost odevzdat do sběrného boxu drobnou elektroniku a baterie. 

Jejich likvidaci zajišťuje firma Asekol.  
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Dopravní infrastruktura 
Obec je situována kolem komunikace III. třídy č. 2855, č. 2859 a částečně podél silnice III/32542. Stav 

komunikací není uspokojivý, průběžně probíhají pouze nutné drobné opravy. 

Železniční zastávka přímo v obci není. Nejbližší je vzdálena cca 4 km v sousední obci Žireč na trati Stará 

Paka – Jaroměř a zpět. 

Místní komunikace 
Obec má zpracovaný pasport komunikací, kde je stanovena také zimní údržba a dopravní značení. 

Pravidelně jsou prováděny hlavní mostní prohlídky, místní komunikace jsou udržovány v rámci 

možnosti rozpočtu obce. 

Chodníky v obci nejsou žádné. 

Nejbližší nájezd na dálnici je u Hradce Králové, vzdálenost 34 km, dojezd 35 min. Nyní probíhá výstavba 

dálnice D11, kde by měl být do r. 2021 dokončen nájezd na dálnici v nedaleké obci Rožnov. Bude to 

přínos pro rychlejší dostupnost do Prahy. 

V obci je k dispozici autobusová doprava, kterou zajišťuje Královéhradecký kraj, spoje jezdí do Dvora 

Králové nad Labem a Jaroměře. 

Obcí neprochází železniční trať, nejbližší železniční stanice je v obci Jaroměř, vzdálenost 7 km, dojezd 

11 min nebo v Žirči 4 km dojezd 6 min a ve Dvoře Králové nad Labem 7 km dojezd 7 min. 

Dopravní zátěž v obci se v posledních letech zvyšuje, zejména v Nouzově, kde vede silnice Jaroměř – 

Jičín – Mladá Boleslav. 

Parkovací místa jsou řešena individuálně u rodinných domů, možnost parkování je i na ploše před OÚ. 

Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel, k počtu pořádaných kulturních akcí a zvýšenému turistickému 

ruchu je parkovacích míst v centrální části obce nedostatek. 

Obcí procházejí cyklostezky a turistické stezky (4116,4252), které propojují nedaleké lázně Velichovky. 

Trasa vede okolo místního kostela a hřbitova, dále pokračuje po obci Litíč buď okolo bývalého 

golfového hřiště do areálu Nová Amerika směrem k národní kulturní památce Kuks nebo na Braunův 

Betlém. 
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 5. Vybavenost obce 

Domy a budovy v obci, občanská vybavenost 
Z občanské vybavenosti lze jmenovat pouze obecní úřad, vodovod a autobusovou zastávku. Do obce 

zajíždí 1x v týdnu pojízdná prodejna s masem a uzeninou. Kamenný obchod v obci není, obyvatelé 

dojíždí do nedaleké Jaroměře, Dvora Králové nad Labem nebo obce Dubenec. Pošta v obci také není, 

nejbližší pošta je v obci Hřibojedy a Dubenec.  Ke sportovním aktivitám může sloužit udržované 

multifunkční asfaltové sportovní hřiště, kde si lze zahrát volejbal, nohejbal nebo basketbal. V obci jsou 

k dispozici dvě dětská hřiště, jedno v Litíči a druhé v Nouzově. Na katastrálním území zasahuje částečně 

golfové hřiště Nová Amerika, která patří soukromému majiteli a v současnosti je mimo provoz. 

Školství 
V obci nejsou žádná školská zařízení a děti tak musí do školy dojíždět. Většina dětí dojíždí do Jaroměře, 

dále do Velichovek, Dubence a také Dvora Králové nad Labem. Mateřská škola je využívána ve 

Velichovkách a v Dubenci.  

Zdravotnictví 
Lékařské služby v obci dostupné nejsou, za lékařskými službami jezdí obyvatelé do Jaroměře a Dvora 

Králové nad Labem, kde jsou základní ordinace lékařů (praktický lékař, dětský lékař, stomatolog a další 

specializované ambulance). Nemocnice je pak nejbližší ve Dvoře Králové nad Labem, Trutnově a Hradci 

Králové. V obci Dubenec je praktická lékařka. 
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Ostatní zdravotní služby jako: 
chirurgie, interna, oddělení klinické biochemie a hematologie, oddělení následné péče, 

radiodiagnostika, centrální operační sály, endoskopie, rehabilitace jsou v Městské nemocnici ve Dvoře 

Králové nad Labem. Zde je i zajištěna pohotovost. 

Další zdravotní služby a lékárny jsou v nedalekém Dvoře Králové nad Labem (7 km) nebo v Jaroměři (8 

km). Ordinace jsou na poliklinikách. Další zdravotní péče je zajištěna jak státní zdravotní péčí, tak i 

soukromou jako jsou stomatologie, gynekologie, dětský lékař a rehabilitační centra. 

Krajská Fakultní nemocnice Hradec Králové je vzdálená 28 km. Fakultní nemocnice má komplexní 

vybavení a poskytuje veškerou péči o pacienty. V Hradci Králové je i Záchranná služba. 

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) je příspěvkovou organizací 

zřizovanou Královéhradeckým krajem. Zajišťuje zdravotnickou záchrannou službu na území 

Královéhradeckého kraje, na území o rozloze 4759 km² s počtem obyvatel 550 804 (k 1. 1. 2017, zdroj 

ČSÚ). Hlavním úkolem ZZS KHK je na základě tísňové výzvy poskytovat přednemocniční neodkladnou 

péči osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života přímo na místě události. 

Zdravotnická záchranná služba je základní složkou Integrovaného záchranného systému (IZS). 

Aktuálně ZZS KHK provozuje 31 výjezdových týmů, které jsou rozmístěny na 15 výjezdových 

základnách ve 13 městech.  Z toho je 10 výjezdových skupin s lékařem.  

Sociální péče 
V obci nejsou dostupné služby sociální péče. Nejbližší zařízení jsou ve Dvoře Králové nad Labem, 

Jaroměři a Hradci Králové, kde je kromě léčebny pro dlouhodobě nemocné dostupný i denní stacionář, 

domov pro seniory, domov pro seniory se zdravotním postižením či domov se zvláštním režimem. Zde 

jsou i sociální poradny pro děti a mládež. 

Sociální péče v okolí 
Oblastní charita Červený Kostelec - Domov svatého Josefa Žireč, hospic Anežky České – Červený 

Kostelec 

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 

Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem-pečovatelská služba osobní asistence 

Farní charita Dvůr Králové nad Labem 

 
 

 



19 
 

Kultura a péče o památky 

Kostel Nejsvětější Trojice v Litíči a hřbitov 
Nepřehlédnutelnou dominantou vévodící okolí je kostel Nejsvětější Trojice v Litíči. Kostel v současné 

podobě vyrostl na místě původního kostela zbudovaného Janem Litickým st. ze Šonova v roce 1586. V 

současné době je v majetku obce Litíč a je prohlášen kulturní památkou. Zrekonstruovaný erb, který 

byl původně zazděn u vedlejšího vchodu kostela (zachoval se z původní stavby) byl náhodou nalezen 

mezi sutí při úklidu hřbitova. Byl zrestaurován, rovněž prohlášen kulturní památkou a dnes je 

zabudován do zdi v interiéru kostela. Kostel je obklopen vesnickým hřbitovem, který se dělí na českou 

část a německou s řadou původních cenných a zajímavých pískovcových náhrobků, nejstarší jsou 

datované kolem roku 1840. Obec Litíč prostřednictvím dotací od Ministerstva kultury ČR a 

Královéhradeckého kraje zrekonstruovala v několika etapách (2004 až 2018) střechu nad hlavní lodí a 

obě věže kostela. S využitím grantu byly v minulosti opraveny a znovu postaveny svalené náhrobky v 

německé části hřbitova. 
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Pomník padlým v I. světové válce v Nouzově 
Pískovcový pomník padlým z Nouzova v 1. sv. válce – na vyšším podstavci s profilovanou horní římsou 

jsou vysekána jména padlých. Nad římsou je jehlan stojící na secesních zakroucených listech, na čelní 

straně v plastickém oválu je letopočet 1914-1918. Pod vrcholovou římsou jsou plastické listy. Na 

vrcholu byl ještě na kouli kamenný kříž, který v současnosti chybí. Pomník byl postaven 1923 za 

podpory místních občanů, vytvořila ho firma Vejs – Wagner. V roce 2019 byl zapsán do Evidence 

válečných hrobů, obec se bude snažit v dalších letech zajistit opravu. 
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Kaple svaté Máří Magdalény v Nouzově 
Kaple sv. Máří Magdalény je římskokatolická pseudogotická kaple, postavena v roce 1864. Kaple je v 

majetku obce Litíč a byla v roce 2004 částečně opravena.  
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Kultura a památky v okolí 

Pevnost Josefov, vzdálenost 9 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 10,5 km 
Hospital Kuks je bývalý zaopatřovací ústav pro vojenské veterány v Kuksu v okrese Trutnov, 

provozovaný v letech 1744–1938 řádem milosrdných bratří. Vznikl z podnětu hraběte Františka 

Antonína Šporka naproti jeho letní rezidenci s lázněmi a byl určen pro vysloužilce především z panství 

Choustníkovo Hradiště. Jednalo se o nejvelkorysejší institut svého druhu v pozdně barokních Čechách. 

Mimořádného významu dodala celému komplexu sochařská výzdoba z dílny Matyáše Bernarda Brauna. 

V současné době je hospitál ve vlastnictví státu (jeho správu vykonává Národní památkový ústav) a je 

zpřístupněný veřejnosti. Expozice představují zakladatele Kuksu, zdejší barokní umění a historii 

lékárenství. Od roku 1995 je areál chráněn jako národní kulturní památka České republiky. Hospital s 

kostelem Nejsvětější Trojice vznikal postupně v letech 1707–1748, v prvotní fázi podle projektu 

italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho. Na terase před kostelem jsou umístěny kopie 

soch Ctností a Neřestí od Matyáše Bernarda Brauna (originály jsou přístupné v místním lapidáriu). Při 

rozsáhlé obnově památky v letech 2013 až 2015 byly v hlavní chodbě odkryty a restaurovány nástěnné 

malby s motivem monumentálního cyklu Tanec smrti.  

Braunův Betlém, vzdálenost 3,8 km 
Areál Nového lesa u Kuksu nazývaný Betlém je unikátní barokní sochařsko-krajinářskou realizací, 

vytvořenou v letech 1718–1732 za účasti významného barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna a 

jeho dílny pro hraběte Františka Antonína Šporka jako širší součást rezidenčního a lázeňského 

komplexu Kuks. Nachází se v Královéhradeckém kraji mezi městy Dvůr Králové nad Labem a Jaroměř, 

zhruba 2 km severně od Kuksu a zhruba 1 km od Stanovic, na jejichž katastru leží. Část sochařských 

prací v Novém lese je řazena k nejkvalitnějším dílům českého barokního sochařství.[1] Od roku 2002 je 

areál chráněn jako národní kulturní památka 

Zámek Žireč a Domov sv. Josefa, vzdálenost 4 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.    

Chrám sv. Mikuláše v Jaroměři 
Chrám z pozdní jagellonské gotiky zdobí barokní oltář od Martina Krupky a krypta s mumiemi 

jaroměřských měšťanů. Ke kostelu přiléhá zvonice s bránou, kterou ve středověku procházela 

tzv. Polská cesta.  

Chrám v průběhu staletí několikrát vyhořel. Při požáru v roce 1548 shořela jižní věž, která se nacházela 

v místech dnešní budovy úřadu práce. Severní tzv. hlásná věž, která stávala v místech druhého 

podpěrného pilíře směrem od zvonice, se zřítila roku 1753. 
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V roce 1904 byl chrám dle plánu arch. Josefa Mockera restaurován arch. Čermákem.  V letech 1906–

1909 se na opravách podílel arch. Kamil Hilbert a chrám byl současně vymalován. Roku 1928 byla 

opravena a vyčištěna krypta. 

Chrám patří mezi přední sakrální stavby vrcholné české gotiky a byl součástí městského opevnění, 

památka je přístupná veřejnosti při akcích jako jsou např. Noc Kostelů, Dny evropského dědictví apod. 

Po dohodě v TIC v Jaroměři lze chrám navštívit i mimo tyto kulturní akce. 

 Krkonošský národní park, vzdálenost 66 km 
Krkonoše – ostrov tundry uprostřed Evropy – jsou unikátní mozaikou horských ekosystémů. Svahy hor 

osídlují horské lesy a louky, horní partie plochých hřebenů porůstá borovice kleč, alpínské trávníky a 

rašelinná společenstva. Druhově bohaté jsou také karové oblasti, vzniklé působením ledovců v 

minulosti. Pro tuto výjimečnost a krajinnou hodnotu byly v roce 1963 vyhlášeny národním parkem. 

Správou území je pověřena Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí.  

ZOO Dvůr Králové, vzdálenost 8 km 
ZOO Dvůr Králové nabízí venkovní i vnitřní prohlídky exotických i afrických zvířat, dále botanickou 

zahradu, safari mezi volně žijícími zvířaty a spoustu dalších atrakcí nejen pro děti, ale i dospělé. Dvorská 

zahrada byla založena v roce 1946. O necelých 20 let později v jejím čele stanul Josef Vágner. Lesník, 

přírodovědec, cestovatel, učitel, otec a nejvýznamnější ředitel zahrady. Z legendárních expedic do 

Afriky se mu podařilo přivézt okolo tří tisíc zvířat, která nejen ve Dvoře Králové dala základ velmi 

cenným chovům. I díky němu můžeme dnes plnit naše hlavní poslání a vracet ohrožené druhy zpět do 

přírody. 

Aquapark Hradec Králové, vzdálenost 26 km 
Aquapark 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.  

Lázně Velichovky, vzdálenost 3 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. 

Přehrada Les Království, vzdálenost 16 km 
Přehrada Les Království je chráněnou technickou památkou od roku 1964. Její výstavba započala v roce 

1910 a spolu s přehradou na horním Labi měla zabránit devastujícím povodním. Nachází se cca 5 km 

severozápadně od Dvora Králové.   

Koupaliště – autokemp Lanžov, vzdálenost 10 km 
Areál Sportovně-turistického zařízení, jehož součástí je vodní nádrž, kemp, občerstvení a několik 

sportovišť, se nachází v pěkném prostředí podkrkonošské krajiny v údolí pod Zvičinským hřbetem v 

obci Lanžov, odkud je mnoho možností pro cestování. Areál dále nabízí sportovní aktivity jako je beach 

volejbalové hřiště, antukový kurt, malé fotbalové hřiště, basketbalový koš a pingpongový stůl, pro děti 

jsou k dispozici dvě pískoviště, houpačky a kolotoč.  
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Autokemp Velký Vřešťov, vzdálenost 9 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-

pongovým stolem i možností zapůjčení šlapadla.  

Autokemp Miletín, vzdálenost 16,5 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.  

Rodný dům K. J. Erbena v Miletíně, vzdálenost 16 km 
Rodný dům K. J. Erbena najdeme necelých 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.                    

Muzeum amatérského divadla v Miletíně, vzdálenost 16 km 
Myšlenka zachovat hmotné památky na činnost ochotnických souborů a uspořádat je do expozice našla 

úrodnou půdu u Divadelního souboru Erben v Miletíně a díky dobročinnosti majitele zámku pana 

Ondřeje Stýbla i za nezanedbatelné pomoci Národního informačního a poradenského střediska pro 

kulturu a za podpory Ministerstva kultury a dalších sponzorů se ji podařilo v základní expozici 

realizovat. První krok – úvodní expozice – se ukázal úspěšným, přitažlivým a všemi oceňovaným. I 

nadále se pokouší zapojit do toho náročného úkolu širší okruh zájemců o historii amatérského divadla, 

využít vědomostí a zkušeností dalších historiků divadla, amatérských divadelních sdružení, jednotlivých 

souborů a nadšených zájemců o divadelní historii. Muzeum by se mělo stát záležitostí všech 

amatérských divadelníků i jejich profesionálních spolupracovníků. Proto na základě schválených stanov 

občanského sdružení vytváří společenství, které bude společnými silami o své muzeum pečovat. I Vy 

se můžete stát členem spravujícím Muzeum českého amatérského divadla.  

Sochařský park U sv. Gotharda Hořice 22 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 
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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.  

Koupaliště Dachovy Hořice, vzdálenost 20 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. 

Osada Chotěborky, vzdálenost 6,7 km 
Osada Chotěborky, která spadá do Vesnické chráněné památkové zóny, je připomínána již v roce 1355. 

Nachází se na vyvýšeném návrší mezi Velkým Vřešťovem a Velichovkami. Návsi, která je centrem osady, 

dominuje roubená polygonální gotická zvonice z 16. století, nedaleko ní se nachází barokní sloup sv. 

Jana Nepomuckého z dílny bratrů Pacáků. Další důležitou památkou je barokní kamenný portál 

v obvodní zdi hřbitova, který má nad vchodem na hřbitov polychromovaný reliéf Nanebevzetí Panny 

Marie z roku 1740.  
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Sport a tělovýchova  
Podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity v obci jsou dobré. Obec leží v klidném prostředí 

poskytující dobré podmínky pro cykloturistiku (s dobrým napojením na cyklotrasu 4116, 4252).  

V obci jsou k dispozici 2 dětská hřiště, v Litíči a v Nouzově. Dále pak multifunkční asfaltové hřiště na 

míčové sporty a dvě asfaltové komunikace sloužící především jako přístupová cesta k zemědělským 

pozemkům, které jsou vhodné např. pro jízdu na inline bruslích nebo běhání. 

V okolních obcích a blízkých městech je dostupnost sportovních zařízení výborná. Multifunkční hřiště 

mohou občané navštívit i v rámci mikroregionu v nedalekých obcích Dubenec, Hřibojedy, Velichovky, 

Rožnov a Libotov. Město Hradec Králové, Dvůr Králové, tak i Jaroměř nebo Hořice poskytují dostatek 

příležitostí. Obec má od roku 2019 vypracovaný Plán rozvoje sportu obce Litíč. 

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 přijdou na své. Po 

vyznačených cyklostezkách se dostanou na Zvičinu, do Kuksu, Betléma, Hořic, ale i na Kuks. Obec Litíč 

sousedí s obcí Dubenec (4 km), kde prochází cyklostezka, která začíná na náměstí T. G. Masaryka ve 

Dvoře Králové nad Labem, směřuje do Žirče 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 Žirče a zpět do Dvora Králové nad Labem. Trasa je 

dlouhá 58 km a její výškový profil je 484 m. 
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6. Životní prostředí  

Druhy pozemků 

Struktura využití půdy v obci Litíč v roce 2018 

 
Zdroj: ČSÚ 

Struktura využití půdy 
Zemědělskou půdu obhospodařuje v obci převážně firma Karsit Agro, a.s., zabývající se jak rostlinnou, 

tak živočišnou výrobou. Klíčovými ekonomickými komoditami jsou obiloviny, řepka olejná, cukrová 

řepa. Na pozemcích zde hospodaří také několik menších zemědělců. 

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. Největším problémem je nyní rozšíření kůrovce, z tohoto důvodu dochází k masivní těžbě 

napadených porostů. 

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. Obec patří mezi první obce 

okresu Trutnov, kde byly realizovány pozemkové úpravy – vybudování několika biokoridorů, suchého 

poldru, komunikací pro vlastníky pozemků. V roce 2008 byla obec oceněna za stavbu suchého poldru 

druhým místem ve 3. ročníku soutěže o nejlépe realizované společné zařízení v pozemkových 

úpravách, kterou pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj.  
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Obec Litíč je také vlastníkem rybníku, který se nachází v centru obce mezi dětským hřištěm a budovou 

OÚ. 
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Základní data r. 2018: 
 

Hustota zalidnění obce je 38,50 obyv./km2. 

Orná půda zaujímá 57,61% plochy, lesy tvoří 13,13% plochy. 

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 Litíč dosahuje koeficient hodnoty 0,55. 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

Celková plocha území obce: 451,91 ha  

Výměra orné půdy: 260,32 ha 

Výměra zahrad: 16,24 ha 

Výměra ovocných sadů: 5,36 ha 

Výměra trvalých travních porostů: 75,48 ha 

Výměra zemědělské půdy: 357,40 ha 

Výměra lesní půdy: 59,35 ha 

Výměra vodních ploch: 4,11 ha 

Výměra zastavěných ploch: 5,95 ha 

Výměra ostatních ploch: 25,10 ha 

  

Obec Litíč má zpracován územní plán, schválený v roce 2008. Územní plán je k nahlédnutí na obecním 

úřadě a na Městském úřadě ve Dvoře Králové nad Labem. Nyní se pracuje na jeho aktualizaci. 

V roce 2008 byla obec oceněna druhým místem ve 3. ročníku soutěže o nejlépe realizované společné 

zařízení v pozemkových úpravách, kterou pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj. 

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.   
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Kvalita vody i ovzduší je výborná, míra ohrožení hlukem minimální. Zdroje znečištění, ani lokality 

s ekologickými zátěžemi v obci nejsou. Na území nejsou evidovány žádné památné stromy či 

stromořadí. 

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 Litíč je obecním úřadem se základní působností, sídlí v budově čp.50. Obec s pověřeným 

obecním úřadem a rozšířenou působností je Dvůr Králové nad Labem (matrika, stavební úřad, finanční 

úřad, živnostenský úřad). 

  

Obec má v současné době  pouze 1 zaměstnance na HPP (obecní pracovník) a 1 uvolněného starostu, 

zastupitelstvo obce se skládá z devíti členů, v průběhu roku je uzavíráno několik dohod o provedení 

práce (vedení obecní kroniky, zajištění činnosti SPOZ, úklidové práce atd.). Obec nemá zřízené žádné 

organizace. 

Úřední hodiny 

St: 9:00-11:00 a 15:00-17:00 hod. 
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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 
17. 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 
17. 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 

   

Zdroj: ČSÚ 

  

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 

 

Bilance rozpočtového hospodaření v posledních 5 letech vykazuje kladné saldo. Obec má omezený 

rozpočet a nerealizuje velké investiční akce. 

  

Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009–2018 

 
Zdroj: ČSÚ 
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Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Litíč v letech 2009–2018 (v tis. Kč) 

 
Zdroj: ČSÚ 

 

 
Zdroj: Monitor státní pokladna – stav k 12/2019 

 

 

 



36 
 

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

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Daňové 

příjmy 

1 895 2 241 1 616 2 294 2 277 2 170 2 143 2 145 2 570 2 588 

Nedaňové 

příjmy 

343 541 620 663 844 486 664 587 803 553 

Kapitálové 

příjmy 

955 1 1 829 1 039 837 0 1 834 0 677 

Neinvestiční 

přijaté 

dotace 

273 643 436 605 866 488 726 719 733 139 

Investiční 

přijaté 

dotace 

5 500 3 251 0 0 0 0 0 0 0 0 

Příjmy 8 966 6 677 4 502 4 601 4 823 3 144 3 533 4 284 4 106 3 958 

Běžné 

výdaje  

1 925 2 278 2 314 3 207 3 655 2 976 3 403 2 984 3 503 2 887 

Kapitálové 

výdaje  

6 172 6 519 469 925 269 146 1 133 610 351 329 

Výdaje 

celkem 

8 097 8 796 2 782 4 131 3 925 3 122 4 537 3 594 3 854 3 216 

Saldo příjmů 

a výdajů 

869 -2 

119 

1 719 470 898 22 -1 

003 

690 252 741 

Podíl 

kapitálových 

výdajů 

76,22 

% 

74,11 

% 

16,85 

% 

22,38 

% 

6,86 

% 

4,69 

% 

24,98 

% 

16,98 

% 

9,11 

% 

10,23 

% 

 21,47 

% 

34,11 

% 

51,40 

% 

69,70 

% 

75,79 

% 

94,64 

% 

96,32 

% 

69,64 

% 

85,31 

% 

72,95 

% 

 

Zdroj: ČSÚ 
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Základní data za rok 2018 

Daňové příjmy: 2 588,21 tis. Kč 

Nedaňové příjmy: 553,06 tis. Kč  

Kapitálové příjmy: 677,40 tis. Kč  

Vlastní příjmy: 3 818,67 tis. Kč  

Přijaté dotace: 138,88 tis. Kč 

Neinvestiční přijaté dotace: 138,88 tis. Kč 

Příjmy: 3 957,55 tis. Kč  

Běžné výdaje: 2 887,04 tis. Kč  

Kapitálové výdaje: 329,18 tis. Kč  

Výdaje celkem: 3 216,21 tis. Kč  

Saldo příjmů a výdajů: 741,34 tis. Kč   

Obec nemá vlastní hospodářskou činnost. 

  

Přehled nemovitého a hmotného majetku 2018: 
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Bezpečnost 
Obec Litíč má zpracovaný povodňový plán (pouze v písemné podobě). Zástupci obce, zástupci Povodí 

Labe a odboru vodního hospodářství ORP Dvůr Králové nad Labem každoročně kontrolují stav toků, 

aby se předešlo 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 Litíč je členem těchto organizací: 

• Svaz měst a obcí - https://www.smocr.cz/ 

 

Svaz byl založen v roce 1989 jako nepolitická a dobrovolná organizace sdružující města a obce. Jeho 

kořeny však sahají až do roku 1907, kdy byl zformován jeho předchůdce – Svaz českých měst 

v království Českém. Svaz je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na 

přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Od roku 

2004 je Svaz povinným připomínkovým místem, od roku 2005 pak pravidelně minimálně jednou ročně 

jedná s vládou na základě podepsané Dohody o spolupráci. Dílčí dohody byly postupně podepsány také 

se stěžejními resorty. 

Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se nad rámec 

povinností ve svém městě či obci věnují i obecným problémům samosprávy. Jejich aktivity pak 

koordinují a rozhodnutí orgánů Svazu vykonávají zaměstnanci svazové kanceláře.  

Hlavní cíle Svazu 

• prosazovat společné zájmy obcí a měst ČR všech velikostních kategorií a vytvářet příznivé 
podmínky k jejich rozvoji 

• podílet se na přípravě právních předpisů a dalších opatření vztahujících se k místní 
samosprávě 

https://www.smocr.cz/
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• upozorňovat vládu, Parlament i mezinárodní instituce včas na to, jaký dopad mohou mít jimi 
připravovaná opatření na fungování obcí 

• posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí 
• informovat a vzdělávat zastupitele i pracovníky místních samospráv 
• napomáhat městům a obcím při čerpání dotací z Evropské unie i z národních zdrojů 

  

  

  

• Dobrovolný svazek obcí 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 (v 

současnosti již členem není). 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.  

  

• Hustířanka služby s.r.o. 

Obec je členem Hustířanka služby s. r. o., jež vznikla 29. září 2016 jako reakce na politiku zaměstnanosti 

Úřadu práce.  

Hustířanka je název místního toku, který protéká územím 15 obcí, které tvoří mikroregion DSO 

Hustířanka (dobrovolný svazek obcí). Tyto obce se v roce 2016  potýkaly s nedostatkem pracovníků v 

režimu Veřejně prospěšných prací. Politika Úřadu práce na začátku roku 2016 byla taková, že již 

neumožňovala obcím opakovaně zaměstnávat osoby, které již jednou dotovaným programem Veřejně 

http://www.hustiranka.cz/
http://www.hustiranka.cz/
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prospěšných prací prošly. Z iniciativy obce Dubenec se spojily obce Habřina, Lanžov, Libotov, Litíč, 

Vilantice a již zmiňovaný Dubenec a založili společnost Hustířanka služby s.r.o.  

Společnost Hustířanka služby s. r. o. byla založena na principu sociálního podniku a plní hned několik 

cílů sociálního podnikání:  

  

• MAS Hradecký venkov o.p.s.  - http://www.mashradeckyvenkov.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 Litíč nenavázala partnerství s žádnou obcí v zahraničí. 

http://www.mashradeckyvenkov.cz/
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A.2 Východiska pro návrhovou část 

Východiskem strategické části je analytická část a SWOT analýza, která popisuje silné a slabé stránky 

obce, stejně jako možné příležitosti i hrozby. Obec Litíč je malou obcí se základní občanskou 

vybavenosti a infrastrukturou, kde obyvatelé musí za všemi službami dojíždět. Mezi silné stránky určitě 

počítáme výhodnou polohu blízko několika větších sídel, také blízkost Hradce Králové. Současně je 

obec klidným místem k životu, s výbornými podmínkami pro aktivní život (dětská hřiště, multifunkční 

hřiště, dobré podmínky pro turistiku, cyklistiku i inline brusle). Z hlediska cestovního ruchu je obec 

vynikajícím výchozím místem s dobrou dostupností široké palety turistických cílů. Současně je v obci 

zázemí pro setkávání venku. Další silnou stránkou je potenciál růstu, který představují volné parcely 

určené pro výstavbu domů. Obec profituje z trendu přesunu mladých lidí z měst na venkov – mnoho 

mladých rodin se záměrně stěhuje na venkov, aby poskytly svým dětem klidné a bezpečné prostředí. 

Většina těchto mladých lidí počítá s nutností dojíždění za prací i dalšími službami, a proto je pro ně Litíč 

dobrou volbou – o čemž ostatně svědčí i velký podíl mladých lidí v obyvatelstvu a neustále rostoucí 

počet obyvatel.  

Tento trend však může paradoxně být pro obec i ohrožením. Po velkém boomu satelitních městeček 

v devadesátých letech je obecný odklon od tohoto typu bydlení. Lidé nechtějí žít v obcích, které se ráno 

vylidní, a večer jsou obyvatelé zavření na svých zahradách, se sousedy se prakticky neznají a městečko 

či obec „nežije“. Malé obce, jako je právě Litíč, se základní občanskou vybaveností a infrastrukturou, 

mají prakticky jedinou šanci, aby byly pro obyvatele atraktivním a příjemným místem k žití, nabídnout 

bohatý společenský a kulturní život v obci, vzájemné setkávání a posilování mezilidských vztahů, 

vzájemných vazeb i sounáležitosti s obcí; tedy to, že to v obci „žije“. Slabou stránkou je i relativně nízký 

rozpočet, který neumožňuje realizovat větší investice. 

 Příležitostí pro další rozvoj obce je celá řada. Na malých obcích, jako je Litíč, se o provoz obce stará 

starosta/ka a dále max. 1-2 lidi na plný pracovní úvazek. Je jasné, že v omezeném čase, kdy pro obec 

pracují, je nemožné zvládat vše. Proto je velkou příležitostí zapojit do života obce více lidí, kteří by se 

mohli věnovat např. zajištění a organizaci společných akcí (za aktivní podpory obce). Dalšími směry je 

obnova majetku a vzhledu obce tak, aby byla hezkým místem pro bydlení. Členství ve sdružení obcí pak 

umožňuje podílet se na větších projektech, které pomohou rozvoji obce i regionu jako celku. Příležitostí 

je i využití atraktivní polohy v regionu a postupný rozvoj cestovního ruchu. 

Z hrozeb je nejvýznamnější možná stagnace až úbytek obyvatelstva způsobený právě tím, že by obec 

byla vnímána jako místo, kde to nežije, kde si lidé žijí všichni sami pro sebe. Neprofinancování projektů 

je hrozba pro malé obce velice častá, lze jí ale předcházet. Stejně tak jako neefektivnímu čerpání 

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

základě něho se tvořil strategický plán obce. Vyplněných dotazníků se vrátilo 30.  

Výsledky šetření: 
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SWOT analýza 

Silné stránky 

• Klidné místo k životu 
• Vysoká bezpečnost 
• Narůstající počet obyvatel 

Vzhledem k poloze obce a klidnému prostředí obklopené přírodou došlo za posledních 30 let 
k nárůstu obyvatel více než 30 %. 

• Velký podíl mladých lidí a dětí 
• Vzdělané obyvatelstvo 

Přes 30% obyvatel má dokončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. 
• Technická infrastruktura na odpovídající úrovni 
• Vynikající sportovní vyžití 

Cyklostezky a turistické trasy v atraktivní trase Velichovky – Kuks, multifunkční asfaltové 
hřiště, dvě dětská hřiště, nové místní komunikace využitelná i jako stezka pro in-line bruslaře. 

• Vynikající dostupnost turistických cílů v regionu 
• Sbor pro občanské záležitosti zajišťuje veškeré kulturní a sportovní akce v obci 
• Dobrá poloha obce 

Obec má dobrou polohu s dostupností do Jaroměře, Dvora Králové, Náchoda a Hradce 
Králové. 

• Nízká míra nezaměstnanosti 
• Volné plochy pro výstavbu rodinných domů 

Po aktualizaci územního plánu obce budou k dispozici další plochy k výstavbě RD v Nouzově. 
• Třídění skla a kovů 

Třídění je na dobré úrovni. 
• Snížení četnosti svozu směsného komunálního odpadu 

Zvyšuje se počet obyvatel se svozem směsného kom. odpadu z měsíčního na dvouměsíční. 
• Skládka biologicky rozložitelného odpadu 

Občané ve velké míře využívají možnost uložení bioodpadu na skládku. 
• Kostel Nejsvětější Trojice v majetku obce 

Kulturní památka – kostel v majetku obce, probíhá neustále rekonstrukce a zvelebování této 
dominanty obce. 

• Areál hřbitova 
Obec vlastní a pečuje o hřbitov s rozptylovou loučkou, jehož součástí je i původní německá 
část hřbitova. 

• Realizované pozemkové úpravy v obci 
Obec patří mezi první obce okresu Trutnov, kde byly realizovány pozemkové úpravy – 
vybudování několika biokoridorů, suchého poldru, komunikací pro vlastníky pozemků. 

Slabé stránky 

• Žádné spolky v obci 
Dosud nejsou v obci žádné fungující spolky, o kulturní dění se zde stará obec ve spolupráci se 
SPOZ 

• Absence občanské vybavenosti 
Chybí prostor pro setkání občanů (pro činnost s mládeží a seniory) - společenský sál, 
klubovny, zázemí pro obecní úřad. Dětská hřiště jsou zastaralá, nutno zmodernizovat. Chybí 
multifunkční sportoviště pro všechny generace, dále chybí informační centra pro turisty 
(nedostatečná propagace). 
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• Dojíždění za prací 
Nutnost dojíždění za prací. 

• Nízký rozpočet, a s tím související obtížnost realizovat větší investiční akce  
• Špatný stav komunikací 

Místní komunikace nemají asfaltový povrch. 
• Nedostačující stav veřejných prostranství 

V obci chybí odpočinková místa pro občany a turisty (lavičky, informační systémy). 
• Povodňová rizika a eventuální následky živelných událostí 

V obci v okolí vodních toků při přívalových deštích dochází ve výjimečných případech k 
menším záplavám. 

• Absence naučných stezek 
I přes vynikající dostupnost turistických cílů chybí na území obce jakákoliv naučná stezka, 
případně informační systém pro turisty a cyklisty. 

• Vyšší míra dopravního rizika (větší provoz, nedodržování rychlosti) 
V obci chybí chodníky, dochází k ohrožování chodců v místní části Nouzov. Obec trápí 
nadměrná tranzitní doprava a nedodržování rychlosti v obci. 

• Dojížďka za prací 
V obci je malá příležitost k zaměstnávání obyvatel, nutno dojíždět za prací. 

• Směsný komunální odpad a vytříděnost plastů a papíru 
Je nutné snižovat množství směsného komunálního odpadu, zároveň je potřeba zvýšit míru 
vytříděnosti plastů a papíru. Řešením je zavedení systému sběru door-to-door na plasty a 
papír. Pokračovat v osvětě obyvatel ohledně třídění odpadu. 

• Modernizace sběrných míst na tříděný odpad 
Nutná modernizace skládky s bioodpadem (lepší příjezdová cesta pro snaží manipulaci), 
zlepšit vzhled sběrných hnízd (začlenění do vesnického charakteru obce). 

• Malá účast občanů na společenském dění v obci 
Někteří občané nemají zájem o tolik atraktivní společenské akce zájem. 

• Památník k obětem 1. světové války, boží muka v katastru obce 
Nejsou vyřešena vlastnická práva, špatný technický stav, nutná oprava. 

• Objekt bývalé hospody – brownfield v obci 
V centru obce se nachází objekt bývalé hospody v majetku obce, který je několik let 
neobydlen a nevyužíván. Plánuje se objekt využít pro vybudování multifunkčního centra – 
obecního domu. 

• Eroze půdy 
Při větších deštích dochází k erozi půdy z okolních zemědělských pozemků. 

• Získávání dotací – limitace 
V současné době je poskytnutí dotace limitováno počtem obyvatel, rozlohou obce nebo 
minimální částkou dotace. 

Příležitosti 

• Využití volných stavebních pozemků, prodej a zvýšení počtu obyvatel 
• Zlepšení vzhledu obce (oprava komunikací, úprava veřejných prostranství) 
• Rozvoj turistického a cestovního ruchu 
• Posilování sounáležitosti obyvatel, mezilidských vztahů a setkávání 
• V rámci meziobecní spolupráce a členství v Mikroregionu Hustířanka realizace větších 

projektů 
• Efektivní čerpání dotačních prostředků k realizaci rozvojových projektů 
• Zapojení obyvatel do práce pro obec a pořádání nejrůznějších akcí 
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• Výstavba dálnice D11 – výhody 
Výstavba plánované dálnice může být pro obec významnou příležitostí k dalšímu rozvoji. 

Hrozby 

• Nízký rozpočet obce a neufinancováni rozvojových projektů 
• Stagnace a úbytek počtu obyvatel v důsledku vnímání obce jako „satelitu“ 
• Neefektivní čerpání dotačních prostředků 
• Výstavba dálnice D11 – hrozba 

Výstavba dálnice může být pro obec i hrozbou, zejména kvůli negativnímu vlivu na životní 
prostředí (kvalita ovzduší, úroveň hluku). 

• Vylidňování venkova, odliv obyvatel do měst 
• Zvyšování administrativní zátěže obcí na základě legislativy a požadavků státní správy 
• Klimatické změny – nedostatek srážek v letním období 

B. NÁVRHOVÁ ČÁST 

B.1 Strategická vize 

Litíč bude obcí s aktivními obyvateli, kteří zde rádi žijí. Budou udržovány místní tradice, 
svátky a obyčeje a budou vznikat tradice nové. Počet obyvatel se mírně zvýší díky nové 

výstavbě rodinných domů v lokalitách vymezených novým územním plánem. 

Litíč ve vybudovaném multifunkčním obecním domě sídlí obecní úřad, scházejí se zde 
obyvatelé na společenských akcích, působí zde spolky. Zároveň toto místo může sloužit jako 

informační centrum pro turisty.  

  

Litíč je upravenou krásnou, čistou obcí plnou zeleně a bezpečným místem pro život. 

  

Litíč je klidnou obcí s typickou vesnickou zástavbou a krásnou okolní přírodou. 

  

Litíč = malá obec, kde rádi žijeme. 

 

Globální cíl:  

Vytvářet podmínky pro spokojený život v klidném prostředí s dobrou dostupností přírody, 
které nabízí vysokou kvalitu života. 
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B.2 Cíle, opatření a aktivity 

Vysoká důležitost    Střední důležitost    Nízká důležitost 

Cíl: „Výstavba a obnova majetku obce, péče o vzhled obce” 
V rámci tohoto strategického cíle bude postupně obnovován majetek obce, bude probíhat 
údržba a renovace veřejných prostranství. 

Opatření: „Údržba a výstavba majetku 
obce” 

Od – do Odpově

dnost 

Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

„Modernizace dětských hřišť”  

2020 –

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- výměna zastaralých hracích prvků, rozšíření multifunkčního hřiště v Litíči o 

prvky workout  

„Oprava kostela”  

2020 

–2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- návrat věžních hodin do hlavní věže kostela – restaurování vitrážová okna 

– rekonstrukce vnitřních prostor kostela  

„Revitalizace areálu hřbitova”  

2020 –

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- oprava hlavní brány, úprava značení hrobů – aktualizace veřejného řádu 

pohřebiště – revitalizace rozptylové loučky – úprava zeleně v areálu 

hřbitova – revitalizace německé části hřbitova  

„Obecní dům – rekonstrukce 
objektu bývalého hostince – Litíč čp. 53”  

2020 –

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- vytvoření prostoru pro setkání občanů (pro činnost s mládeží a seniory) - 

společenský sál, klubovny, zázemí pro obecní úřad  
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„Památník k obětem 1. světové 
války v Nouzově, boží muka v katastru 
obce”  

2020 –

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- vyřešení vlastnických práv – oprava  

„Kaple sv. Máří Magdalény v 
Nouzově”  

2021 –

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- oprava venkovních omítek a vnitřních prostor kaple – oprava zvoničky ve 

věži  

Opatření: „Technická a dopravní 
infrastruktura” 

Od – do Odpověd

nost 

Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

„Digitální povodňový plán a 
rozšíření systému varování obyvatel”  

2020 –

2026 

 
- Vlastní 

+ 

externí 

- zpracování digitálního povodňového plánu obce, - rozšíření systému 

varování obyvatel (rozhlas) do nově vzniklých částí obce  

„Oprava a výstavba místních 
komunikací”  

2020 –

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- údržba stávajících místních komunikací, - výstavba místních komunikací k 

novým stavebním pozemkům -  

„Rozšíření veřejného osvětlení”  

2021–

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- výstavba veřejného osvětlení v lokalitě nad poldrem a u nově vzniklých 

stavebních pozemků v Nouzově – rozšíření veřejného osvětlení u kostela  

„Modernizace sběrných míst na 
tříděný odpad”  

2020 –

2026 

 
- Vlastní + 

externí 
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- zlepšení vzhledu sběrných míst (začlenění do vesnického charakteru obce), 

- modernizace skládky s bioodpadem (lepší příjezdová cesta pro snaží 

manipulaci)  

„Vytvoření analýzy produkce a 
nakládání s odpady”  

2020 –

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- osvěta směrem k občanům ke správnému třídění jednotlivých komodit 

odpadu, - efektivnější evidence svozu směsného komunálního odpadu, - 

zavedení systému door-to-door u sběru plastů a papíru  

„Bezpečnost provozu a ochrana 
obyvatel”  

2020 –

2026 

    
 

Vlastní + 

externí 

- vybudování bezpečnostních opatření ke snížení rychlosti v místní části 

Nouzov (chodníky, radarové měření, dopravní značení)  

Opatření: „Zvyšování počtu 
obyvatel” 

Od – do Odpově

dnost 

Náklad

y 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

„Prodej obecních pozemků pro 
výstavbu rodinných domů v lokalitě 
Nouzov”  

2020 –

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- po schválení nového územního plánu uskutečnit prodej pozemků k 

výstavbě RD  

„Obecní dům – 
rekonstrukce objektu bývalého 
hostince – Litíč čp. 53”  

2020 –

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- vybudování prostoru pro setkávání občanů – společenský sál, klubovny 

(např. pro činnost s mládeží a seniory)  

„Založení spolků v obci”  

2020 –

2026 

 
- Vlastní + 

externí 
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- vytvoření funkčních spolků při práci s mládeži, seniory a jiných zájmových 

skupin (sportovci) za podpory obce – zvýšení zájmu u občanů o společenské 

dění v obci  

Opatření: „Péče o veřejná 
prostranství” 

Od – do Odpovědno

st 

Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

„Vytvoření 
odpočinkových míst pro 
občany”  

2020 –   

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- instalace laviček a informačních systémů v katastru obce  

„Úprava prostranství 
před obecním úřadem”  

2020 –

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- revitalizace prostoru před obecním úřadem (výsadba okrasné zeleně, 

přemístění sloupu veřejného osvětlení a telefonní budky), hřbitovem a 

okolí dětského hřiště  

Cíl: „Rozvoj společenského a kulturního života v obci” 
Vzájemné setkávání, sdílení zkušeností i zážitků a společně strávený čas na probíhajících 
akcích významně přispívá ke kvalitě mezilidských vztahů a růstu spokojenosti s životem v 
obci i růstu sounáležitosti. V rámci tohoto cíle bude vybudován nový prostor pro vzájemné 
setkávání obyvatel. Obec bude iniciovat zapojení obyvatel do pořádání akcí. 

Opatření: „Vybudování zázemí pro 
společenský a kulturní život” 

Od – do Odpovědno

st 

Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

„Obecní dům – rekonstrukce 
objektu bývalého hostince – Litíč 
čp. 53”  

2016 –

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- vznik prostoru pro vzájemné setkávání, vybudování společenského sálu, 

klubovny, herny (konání tvořivých dílen, nejrůznějších kurzů pro občany, 

setkání maminek s dětmi, setkání seniorů, sportovní aktivity)  
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Opatření: „Rozvoj společenského 
života v obci” 

Od – do Odpovědnos

t 

Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

„Udržení stávajících kulturních 
akcí”  

2020 

– 

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- zachování pravidelně konaných akcí pořádaných obcí ve spolupráci se SPOZ  

„Založení spolků v obci”  

2020 –

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- vytvoření funkčních spolků při práci s mládeži, seniory a jiných    zájmových 

skupin (sportovci) za podpory obce – zvýšení zájmu u občanů o společenské 

dění v obci  

Cíl: „Rozvoj cestovního ruchu” 
Obec dosud nijak neprofituje na cestovním ruchu v oblasti, nicméně její výhodná poloha z ní 
dělá výborné místo pro rekreaci např. rodin s dětmi. Proto je jedním z cílů obce vytvořit 
podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v obci a využití napojení co sítě cyklostezek, 
turistických tras apod. 

Opatření: „Infrastruktura” 
Od – do Odpovědn

ost 

Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

„Vybudování naučných stezek a 
informačních systémů pro turisty”  

2020 –

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- využití dostupnosti turistických cílů – na území obce chybí jakákoliv 

naučná stezka, případně informační systém pro turisty a cyklisty  

„Vybudování odpočinkových 
míst pro cykloturisty a turisty”  

2016 – 

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- pro rozvoj cestovního ruchu vybudovat na cyklotrasách odpočinková místa  

Opatření: „Podpora turistického ruchu” 
Od – do Odpověd

nost 

Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 
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„Vytvoření propagačních materiálů 
vč. mapy oblasti, dostupnosti 
zajímavých míst, informace o výletech 
apod.”  

2020 –

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- vytvoření propagačních materiálů s novým znakem a vlajkou obce  

Cíl: „Rozvoj meziobecní spolupráce” 
Meziobecní spolupráce se týká zejména Mikroregionu Hustířanka či MAS Hradecký venkov, 
jehož je obec členem. 

Opatření: „Podíl na realizaci 
rozvojových projektů” 

Od – do Odpovědn

ost 

Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

„Vybudování navazující sítě 
cyklostezek napříč regionem”  

2020 –

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

- propojení obcí Mikroregionu Hustířanka sítí cyklostezek  

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” 

Od – do Odpově

dnost 

Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

„Vzdělávání zastupitelů a 
vedoucích pracovníků obce v rámci 
dotačního projektu”  

2019 –

2026 

 
- Vlastní + 

externí 

Obec Litíč 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).  
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Opatření: „Rozšíření administrativních 
služeb občanům” 
- v kanceláři obecního úřadu začít poskytovat nové 
služby 

Od – do Odpovědnost Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financová

ní 

„Zřízení kontaktního místa CZECH 
POINT a služeb vidimace a legalizace”  

2020 –

2026 

 
- Vlastní 

+ 

externí 

- v kanceláři obecního úřadu začít poskytovat pro občany služby CZECH 

POINT a služby vidimace a legalizace  

„Prodej upomínkových předmětů s 
obecními symboly”  

2020 –

2026 

 
- Vlastní 

+ 

externí 

- prodej upomínkových předmětů – pohledy, magnetky, tužky, vlaječky, 

samolepky  

 

 

B.3 Podpora realizace programu 

 Za realizaci programu bude zodpovědný starosta/starostka obce, jež může dále dle svých 
kompetencí přiřazovat zodpovědnost za realizaci jednotlivých aktivit dalším zaměstnancům 
úřadu či členům zastupitelstva. Program rozvoje je závazným podkladem pro přípravu 
rozpočtu obce. Aktualizace programu rozvoje obce bude provedena dle potřeb, nejdéle však 
do roku 2026. 

Na programu rozvoje obce navazuje Akční plán, který je jeho nedílnou součástí a bude 
zpracován vždy na dva roky. V akčním plánu budou určeny jednotlivé aktivity, které budou 
v následujícím období v přípravné či realizační fázi. Po uplynutí dvou let bude Akční plán 
zhodnocen a vytvořen Akční plán na další období. Do plánu rozvoje obce bude poté přidán 
komentář o průběžném plnění jednotlivých cílů, případně bude rozšířen o nové aktivity, které 
tak přibudu do zásobníku projektů. 

  


