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Popis současného stavu rozvoje obce/realizováno za poslední roky 
 

Výše investic v posledních 2 letech 
• Kanalizace 2013 412 300 Kč vč. DPH v roce 2014 20 672 815,6 Kč vč. DPH 
• Restaurování mramorových náhrobních kamenů – v roce 2014 145 705 Kč vč. DPH 
• Zateplení budovy ZŠ II.Etapa v roce 2013 1 012 970,1 Kč vč. DPH 
• Rekonstrukce budovy ÚM v roce 2013 656130,13 Kč vč. DPH 
• Fotbalový klub FC Liteň v roce 2013 100 000 Kč a v roce 2014 150 000 Kč 
• Sokol v roce 2013 65 000 Kč 
• Projektor kino Liteň v roce 2013 175 632 Kč 
• Žací stroj v roce 2013 175 450 Kč 
• Dopravní značení Běleč a Liteň v roce 2013 120 837 Kč 
• Dýchací komplety pro SDH v letech 2013/2014 146 325,22  Kč 

 

Plánované investice 2015 – 2020 
1) ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZŠ A MŠ, DOKONČENÍ REKONSTUKCE      2016/2017 32mio 
2) REKONSTRUKCE VODÁRNY VLENCE     2015/2016  3mio 
3) SILNICE 11525, 11524, 11615 cca 2,5KM 

 s úpravami přilehlých chodníků a zeleně    2016/2017 
 toto je extrémní investice cca 100mio, bez účasti kraje to nepůjde 

4) MÍSTNÍ KOMUNIKACE LITEŇ, REVITALIZACE NÁMĚSTÍ  2019/2020 15mio 
5) MÍSTNÍ KOMUNIKACE LEČ                2018/2019    3mio 
6) SILNICE, MÍSTNÍ KOMUNIKACE, NÁVES BĚLEČ    2018/2019 8mio 
7) SPLAŠKOVÁ KANALIZACE BĚLEČ     2016/17 12mio 
8) DEŠŤOVÁ KANALIZACE BĚLEČ A LITEŇ, PROTIPOVOD.OPAT. 2016/17 6mio 
9) MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ LITEŇ      2015  2mio 
10) MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ BĚLEČ      2015  2mio 
11) VOLEBNÍ MÍSTNOST/OBECNÍ KLUBOVNA BĚLEČ   2016  6mio 
12) REKONSTRUKCE BUDOVY KINA NA MULTIFUNKČNÍ DŮM 2019/2020 26mio  
13) CYKLOSTEZKY A OBNOVA CEST V KRAJINĚ    2016-2018 6mio 
14) REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH LITEŇ  2017/2018 5mio 
15) SPOLKOVÝ DŮM S KNIHOVNOU A INFO CENTREM  2019/2020 12mio 
16) VÝSTAVBA SBĚRNÝCH MÍST PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD  2016  3mio 
17) REKULTIVACE PÍSKOVNY V k.ú.BĚLEČ    2015  1mio 
18) LOKÁLKA Z.TŘEBAŇ-LOCHOVICE    2020/2021 10mio 
19) VÝMĚNA ULIC PODE ZDĚMI A JANA BAŠTY   2015-2023 15mio 

 

 

V případě dlouhodobých úvěrů uveďte výši roční splátky 
obec nemá úvěr 
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Záměr1   
Název záměru: ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZŠ A MŠ, DOKONČENÍ REKONSTUKCE      

Popis stávajícího stavu: v domě MŠ je volná část půdy, dům není zateplen, potřebuje fasádu a samostatný 
přístup pro rozšíření, v domě již fungují dvě třídy školky. Budova ZŠ má zateplené jen 2 stěny obvodového pláště, 
přístavba má možnost zvýšení o 1  až dvě patra, čímž by se zvýšila kapacita školy, současně je potřeba zkapacitnit 
i školní jídelnu, která je 2 místa od maxima. V obci je také areál bývalého středoškolského učiliště. Po 
vypracování demografické analýzy zvážíme případné využití areálu pro ZŠ i MŠ. 

Odůvodnění potřeby:   snížení energetické náročnosti, úspora za vytápění, snížení produkce CO2. Sanace 
obvodového zdiva, které díky promrzání vlhne a následně plesniví. V MŠ každoročně odmítáme cca 20 dětí, které 
nemůžeme přijmout do školky. Potřebu chceme podpořit demografickou studií. V obci se chystá výstavba nových 
domů. V sousední obci Svinaře taktéž a otevřeli tam 3. třídu MŠ, což logicky přinese potřebu v liteňské ZŠ, do níž 
Svinaře spadají.  

Připravenost: projekt na zateplení ZŠ, ostatní ideový záměr 

Cílová skupina: 3-16 let. Přínos pro ZŠ. Přínos zejména pro mladé rodiny. 

Rozpočet: cca 32 milionů 

Předpokládané financování: 90% dotace z fondů EU, 5% MŠMT, 5% z vlastních prostředků.  

Přínos pro obec: snížení energetické náročnosti, úspora za vytápění. Pozitivní pro životní prostředí.  

Předpokládaný rok realizace:

 

 (upravíme po konzultaci v návaznosti na harmonogram dotačních výzev a Vašich 
priorit) 2016/2017 

Záměr2   
Název záměru:  REKONSTRUKCE VODÁRNY VLENCE 

Popis stávajícího stavu:  Vodárna má 20 let stará čerpadla bez regulace, vodárně chybí řádná úpravna vody, 
nemá signalizaci výpadku a hlídání hladin 

Odůvodnění potřeby:    Dochází k výpadkům dodávek vody ve výše položených odběrných místech. Voda má 
vysokou tvrdost a obsah železa a manganu. Nahrazení chlorování technologií UV ozáření. Regulace náběhu 
čerpadel uspoří kolem 25% spotřebované elektrické energie. Obnova technologie, která je 20 let stará a 
nehospodárná. 

Připravenost: oceněná nabídka technologií  

Cílová skupina:  celá společnost  

Rozpočet: 3 mio  

Předpokládané financování:   70% dotace, 25% příspěvek provozovatele golfového hřiště, 5% obec 

Přínos pro obec: úspora elektrické energie cca 70.000,-Kč, voda bez destruktivních účinků na čerpadla, baterie, 
bojlery nejen v majetku obce, ale i domácností. 

Předpokládaný rok realizace: 2015/2016 
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Záměr3  
Název záměru: SILNICE 11525, 11524, 11615 CCA 2,5KM s úpravami přilehlých chodníků a zeleně   

Popis stávajícího stavu: silnice je krajská a měla být kompletně rekonstruována už v roce 2008 nákladem cca 
40milionů korun (necelá polovina délky). Tato rekonstrukce byla odložena na dobu po vybudování kanalizace. 
Kanalizace bude dokončena v roce 2015. Silnice je nyní asi ze 2/5 své šířky bez asfaltového povrchu. Kde asfalt je, 
tak je zvlněný, podloží je již dávno nevyhovující. 

Odůvodnění potřeby: Rekonstrukce silnic byla odložena na dobu po vybudování kanalizace. Kanalizace bude 
dokončena v roce 2015. Silnice je nyní asi ze 2/5 své šířky bez asfaltového povrchu. Kde asfalt je, tak je zvlněný, 
podloží je již dávno nevyhovující. Silnice je již 10 let v havarijním stavu. Spolu je potřeba rekonstruovat chodníky, 
které mnohdy neexistují. 

Připravenost:  v minulosti (rok cca 2008) měla být silnice rekonstruována i s chodníky asi z 50%  

Cílová skupina: 0-100 let, od maminek s malými dětmi, přes děti školního věku, po dospělé a seniory. Všichni 
tudy chodí a jezdí. 

Rozpočet: cca 100 milionů 

Předpokládané financování: 90% dotace z fondů EU, 10% z prostředků kraje  

Přínos pro obec: chodníky, zelený pás, parkovací místa, silnice. To vše bez prachu, bláta, děr, které zhoršují 
technický stav nejen našich aut. Chůze je v těchto podmínkách adrenalinovým sportem, na nějž maminky 
s kočárky nestačí stejně jako kategorie seniorů 50+ a to nemusí chodit o holi. katastrofální stav veřejných 
komunikací se nade vší pochybnost promítá i do duševního stavu obyvatelstva. 

Předpokládaný rok realizace:

 

 (upravíme po konzultaci v návaznosti na harmonogram dotačních výzev a Vašich 
priorit) 2017/2018 

Záměr4  
Název záměru: MÍSTNÍ KOMUNIKACE A REVITALIZACE NÁMĚSTÍ LITEŇ 

Popis stávajícího stavu: částečně asfaltové cesty, částečně polní cesty s nezpevněným povrchem.  

Odůvodnění potřeby:   v naší vesnici chybí pořádné cesty, po dešti a zimě se brodíme blátem. 

Připravenost: stávající polní cesty, ideový záměr, neúplný pasport komunikací 

Cílová skupina: 0-100 let. Přínos pro všechny. 

Rozpočet: cca 15 milionů 

Předpokládané financování: 90% dotace z fondů EU, 10% z vlastních prostředků.  

Přínos pro obec:  Zlepšení vzhledu a bezpečnosti silničního provozu, bezpečnost chodců. Nejen pro obec. Tato 
investice představuje celospolečenský přínos  

Předpokládaný rok realizace:

 

 (upravíme po konzultaci v návaznosti na harmonogram dotačních výzev a Vašich 
priorit) 2018-2020 
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Záměr5   
Název záměru:  MÍSTNÍ KOMUNIKACE LEČ 

Popis stávajícího stavu:  částečně asfaltové cesty, částečně polní cesty s nezpevněným povrchem.  

Odůvodnění potřeby:   v naší vesnici chybí pořádné cesty, po dešti a zimě se brodíme blátem. 

Připravenost: stávající polní cesty, ideový záměr 

Cílová skupina:  0-100 let. Přínos pro všechny. 

Rozpočet:  cca 3 miliony 

Předpokládané financování:  90% dotace z fondů EU, 10% z vlastních prostředků.  

Přínos pro obec: Nejen pro obec. Tato investice představuje celospolečenský přínos  

Předpokládaný rok realizace:

 

 (upravíme po konzultaci v návaznosti na harmonogram dotačních výzev a Vašich 
priorit) 2018/2019 

Záměr6  
Název záměru: SILNICE, MÍSTNÍ KOMUNIKACE, NÁVES BĚLEČ 

Popis stávajícího stavu: částečně asfaltové cesty, částečně polní cesty s nezpevněným povrchem.  

Odůvodnění potřeby:   v naší vesnici chybí pořádné cesty, po dešti a zimě se brodíme blátem, vypadá to tu jako 
v 19. století. 

Připravenost: stávající polní cesty, ideový záměr 

Cílová skupina: 0-100 let. Přínos pro všechny. 

Rozpočet: cca 8 milionů 

Předpokládané financování: 90% dotace z fondů EU, 10% z vlastních prostředků.  

Přínos pro obec: Zlepšení dostupnosti jednotlivých míst zejména na jaře a na podzim, kdy je půda podmáčená, 
také zlepšení vzhledu a bezpečnosti silničního provozu, bezpečnost chodců. Nejen pro obec. Tato investice 
představuje celospolečenský přínos i pro projíždějící a návštěvníky. 

Předpokládaný rok realizace:

 

 (upravíme po konzultaci v návaznosti na harmonogram dotačních výzev a Vašich 
priorit) 2018/2019, ideálně po kanalizaci 

Záměr7  
Název záměru: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE BĚLEČ   

Popis stávajícího stavu: vesnice vůbec nemá problematiku splaškových vod vyřešenou, většina domů vypouští 
splaškové vody přímo do několika potoků, které tudy protékají.  

Odůvodnění potřeby:   vypouštěním do povrchových vod dochází k znečišťování potoků a řek. Část domů má 
jímky, o nichž víme, že je vyváží jen 1x ročně, což svědčí o jejich katastrofální netěsnosti. Tím jsou znečišťovány 
zase podzemní vody. Vesnici stačí vybudovat jen kanalizaci a přečerpávací jednotku do sousední Litně, která má 
rezervovanou kapacitu pro přečištění splaškových vod. Vesnice se nachází v CHKO Český kras. 
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Připravenost: pouze ideový záměr 

Cílová skupina: 0-100 let. Všechny to ovlivňuje. 

Rozpočet: cca 12 milionů 

Předpokládané financování: 90% dotace z fondů EU, 5% z prostředků SFŽP, 5% z vlastních prostředků.  

Přínos pro obec: Nejen pro obec. Tato investice představuje celospolečenský přínos hlavně pro životní prostředí.  

Předpokládaný rok realizace:

 

 (upravíme po konzultaci v návaznosti na harmonogram dotačních výzev a Vašich 
priorit) 2016/2017 

Záměr8  
Název záměru: DEŠŤOVÁ KANALIZACE BĚLEČ A LITEŇ, PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ  

Popis stávajícího stavu: vesnice vůbec nemají problematiku dešťových vod vyřešenou.  

Odůvodnění potřeby:   v obci existuje několik neuralgických bodů-míst, která jsou pravidelně s každým deštěm 
zaplavována. 

Připravenost: pouze ideový záměr 

Cílová skupina: 0-100 let, od maminek s malými dětmi, přes děti školního věku, po dospělé a seniory. Všechny to 
ovlivňuje. 

Rozpočet: cca 6 milionů 

Předpokládané financování: 90% dotace z fondů EU, 5% z prostředků kraje, 5% z vlastních prostředků.  

Přínos pro obec: nebudeme muset každoročně likvidovat následky na zaplavené železniční zastávce a likvidovat 
nánosy bahna na mnoha místech ve vsi.  

Předpokládaný rok realizace:

 

 (upravíme po konzultaci v návaznosti na harmonogram dotačních výzev a Vašich 
priorit) 2016/2017 

Záměr9 
Název záměru: MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ LITEŇ 

Popis stávajícího stavu:  Prostor pro multifunkční hřiště se nachází v areálu fotbalového hřiště FC Liteň. 
Fotbalové hřiště je funkční a je využíváno jak fotbalovým klubem, tak mateřskou a základní školou. Odpoledne a 
večer zde tráví čas dospělí i děti a to hlavně díky dobrovolnické práci, kterou zde vykonali členové klubu a 
zvelebili tak areál fotbalového hřiště. Prostor pro víceúčelové hřiště je částečně připraven. V areálu FC Liteň jsou 
i kabiny a zázemí, které vyžaduje rekonstrukci. V areálu je i dětský koutek pro nejmenší děti. 

Odůvodnění potřeby:  Ve vesnici neexistuje místo (vyjma dvou hospod), kde by se lidé potkávali napříč 
generacemi a různých zájmů a kde by společně a smysluplně trávili svůj čas. Mladí lidé se téměř výhradně 
potulují před zchátralým a téměř nefunkčním kinem, kde pokuřují, popíjí a nudí se. Někdy si krátí dlouhou chvíli 
sprejováním po zdech nefunkční sokolovny či nedalekého nádraží. Možností, jak trávit volný čas, je zde jen velmi 
málo. Ve vsi téměř všude chybí chodníky, dětské hřiště zde není, cyklostezka také ne. Přitom má obec základní 
školu i školku. Další využití času dětí, mládeže i dospělých je směrováno do hospod. Není kam bezpečně vyrazit 
na procházku s kočárem nebo si jen tak někde sednout a nechat děti hrát. Kde trávit čas nemají ani místní 
senioři. Cílem je vytvořit takový prostor vedle fotbalového hřiště v podobě multifunkčního hřiště, kde bychom 
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také rádi navázali na bohatou historii mezivesnických sportovních turnajů ve volejbale, nohejbale a jiných 
sportech.   

Připravenost:  ideový záměr a areál současného fotbalového oddílu FC Liteň s původním hřištěm 

Cílová skupina: 0-70 let, od maminek s malými dětmi, přes děti školního věku, po dospělé a „starou gardu“, kteří 
se tu setkávají na turnajích 

Rozpočet:  2 až 3 miliony 

Předpokládané financování: 90% dotace z fondů EU, 10% z vlastních prostředků  

Přínos pro obec: zázemí pro děti i rodiče a mateřské centrum Tilia, zdravé pohybové aktivity dětí i dospělých, 
příležitost pro využití volného času (nyní je nulová),  děti (!) i mládež nám tráví čas pokuřováním a pitím z nudy, 
oživení spolkového a veřejného života při pořádání sportovních a kulturních akcí, místo pro tělesnou výchovu ZŠ, 
která své hřiště nemá 

Předpokládaný rok realizace:

 

 (upravíme po konzultaci v návaznosti na harmonogram dotačních výzev a Vašich 
priorit) 2015/2016 

Záměr10 
Název záměru: MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ BĚLEČ 

Popis stávajícího stavu: stávající hřiště cca 15mx30m je oploceno, pískový povrh je zarostlý částečně trávou, 
stojany na síť jsou nefunkční, lavičky zchátralé. Součástí je dětské hřiště s prolézačkami a pískovištěm, prolézačky 
mají shnilé dřevo, nyní částečně svépomocí opraveno. 

Odůvodnění potřeby: stávající hřiště přestalo plnit svou funkci už před několika roky. Vesnice Běleč nemá jiné 
místo pro setkávání obyvatel. Pořádaly se zde turnaje ve volejbale, nohejbale, dětské dny. Dětské hřiště se i přes 
péči obyvatel a svépomocné opravy proměnilo působením času v nebezpečné místo, kde si děti nemohou hrát.  

Připravenost: ideový záměr, původní plocha hřiště 

Cílová skupina: 0-70 let, od maminek s malými dětmi, přes děti školního věku, po dospělé a „starou gardu“, kteří 
se tu setkávají na turnajích 

Rozpočet: 2 až 3 miliony 

Předpokládané financování: 90% dotace z fondů EU, 10% z vlastních prostředků  

Přínos pro obec: zázemí pro děti i rodiče a mateřské centrum Tilia, zdravé pohybové aktivity dětí i dospělých, 
příležitost pro využití volného času (nyní je nulová),  děti (!) i mládež nám tráví čas pokuřováním a pitím z nudy, 
oživení spolkového a veřejného života při pořádání sportovních a kulturních akcí 

Předpokládaný rok realizace:

 

 (upravíme po konzultaci v návaznosti na harmonogram dotačních výzev a Vašich 
priorit) 2015/2016 

Záměr11  
Název záměru: VOLEBNÍ MÍSTNOST/OBECNÍ KLUBOVNA BĚLEČ  

Popis stávajícího stavu: Chalupa je v majetku obce, má novou střešní krytinu. V domě není zavedena voda a 
chybí sociální zařízení. Stropy mezi přízemím a půdou jsou provizorní, půda je nezateplená. Chybí topení, komín 
je ukončen na půdě. Okna jsou stará, některá nejdou otevřít, jiná řádně zavřít. 
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Odůvodnění potřeby:  Ve vesnici neexistuje místo (není tu ani hospoda), kde by se lidé potkávali napříč 
generacemi a různých zájmů a kde by společně a trávili svůj čas. Možností, jak trávit volný čas je zde jen velmi 
málo. V minulosti zde byly pokusy mateřského centra Tilia. V domě však bez potřebné rekonstrukce nejde být. 
Sousední hřiště a prolézačky jsou v havarijním stavu. Do vsi se více než 30 let neinvestuje. Ve vsi téměř všude 
chybí chodníky, cyklostezka také ne. Není kam bezpečně vyrazit na procházku s kočárem nebo si jen tak někde 
sednout a nechat děti hrát. Kde trávit čas nemají ani místní senioři. Cílem je vytvořit takový prostor, kde by mohli 
mít i senioři svůj prostor s počítačem a přístupem na internet (možnosti připojení jsou tu také omezené) a 
možnost si třeba objednat nákup (nemáme ani koloniál). V neposlední řadě je ostudou, když si volební komise 
nemůže ve 21.století dojít ani na WC.  

Připravenost: pouze ideový záměr 

Cílová skupina: 0-70 let, od maminek s malými dětmi, přes děti školního věku, po dospělé a seniory 

Rozpočet: cca 6 milionů 

Předpokládané financování: 90% dotace z fondů EU, 5% z fondů kraje, 5% z vlastních prostředků  

Přínos pro obec: důstojná volební místnost s WC, zázemí pro děti i rodiče a mateřské centrum Tilia, aktivity dětí i 
dospělých a seniorů, příležitost pro využití volného času (nyní je nulová),  děti (!) i mládež nám tráví čas 
pokuřováním a pitím z nudy, oživení spolkového a veřejného života při pořádání sportovních a kulturních akcí. 
Poslední akcí, jež se zde konala, byl Den dětí a Mikulášská. 

Předpokládaný rok realizace:

 

 (upravíme po konzultaci v návaznosti na harmonogram dotačních výzev a Vašich 
priorit) 2016/2017 

Záměr12  
Název záměru: REKONSTRUKCE BUDOVY KINA NA MULTIFUNKČNÍ DŮM 

Popis stávajícího stavu: Budova kina nutně potřebuje opravu střechy, schodů, otopného systému, pláště. Kino 
má klasickou šikmou podlahu a je využíváno jen sporadicky. V budově je keramická dílna, pošta, malé obchody, 
knihovna.  

Odůvodnění potřeby:   Budova je energeticky náročná, nemá zateplení. Kinosál je nevyhovující pro současnou 
potřebu. Přebudováním kinosálu na multifunkční sál s pohyblivým složitelným hledištěm bychom dostali funkční 
prostor pro pořádání mnoha kulturních akcí včetně zachování kinoprojekce. Kulturní akce plánujeme přenést i do 
nedaleké Bělče, kde je vhodné místo pro přírodní Amfiteátr v prostoru vytěžené pískovny. Obě scény by mohly 
fungovat propojeně. Změnou vnitřní dispozice budovy by vznikly prostory pro spolkový dům či jiné aktivity obce 
a obecního úřadu, jenž by se sem mohl přestěhovat ze stávající budovy. Tím by OU získal především parkovací 
plochu, která mu nyní velmi chybí. Zateplením snížíme výrazně energetickou náročnost. Současné výdaje na 
topení se pohybují kolem 500.000,-Kč/rok. Úspora se dá předpokládat kolem 20%. Případným uvolněním 
současného OU získáme prostor pro tzv. Spolkový dům, kde by se soustředily zájmové aktivity na jednom místě 
spolu s Infocentrem, poštou, internetovým klubem, jež bude součástí knihovny, která potřebuje modernější 
formát, klubem pro seniory. Využití by uvítali organizace jako Domeček Hořovice, keramická dílna, mateřské 
centrum Tillia, občanský spolek Nová Liteň a další spolky jako Zahrádkáři, Myslivci, Hasiči, Liteňská chasa, 
Loutkové divadlo... Zároveň je možné využít plochu stěn kina na výstavbu např. lezecké stěny (lezci do našeho 
kraje jezdí k nedaleké Berounce do Srbska (lomy Alkazar), v suterénu se nabízí místo pro saunu, posilovnu, 
fitness. Neopomenutelný je i fakt, že budova nemá odpovídající bezbariérové přístupy nejen do knihovny a kina, 
ale především na poštu. Stávající schodiště je navíc podle posudku statika v havarijním stavu. 

Připravenost: pouze ideový záměr 
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Cílová skupina: 0-100 let. Všechny to ovlivňuje. Asi nejkomplexnější projekt v obci. 

Rozpočet: cca 26 milionů 

Předpokládané financování: 90% dotace z fondů EU, 5% z prostředků MKČR, 5% z vlastních prostředků.  

Přínos pro obec: Tato investice představuje celospolečenský přínos pro všechny obyvatele obce. Kulturní využití 
představuje širší dosah pro celý berounský region. Za přínos lze považovat i fakt, že nebudeme muset uvažovat o 
demolici budovy (špatný technický stav v současnosti).   

Předpokládaný rok realizace:

 

 (upravíme po konzultaci v návaznosti na harmonogram dotačních výzev a Vašich 
priorit) 2019/2020 

Záměr13  
Název záměru: CYKLOSTEZKY A OBNOVA CEST V KRAJINĚ   

Popis stávajícího stavu: polní cesty s nezpevněným povrchem nebo rozorané polní cesty zanesené v KN.  

Odůvodnění potřeby:   v našich vesnicích nejsou chodníky. Děti učíme jezdit na kole na silnicích s běžným 
provozem, děti bruslí mezi auty. Maminky s kočárky i senioři chodí po úzkých silnicích. Výstavbou cyklostezky se 
napojíme na cyklostezky v údolí Berounky, t.j na páteřní Cyklotrasu č.3, která navíc v Zadní Třebani nemá 
pokračování mimo silnici. Výstavbou cyklostezky směrem na Liteň a dále směrem na Karlštejn či Srbsko (přes 
Kodu) prodloužíme trasu, která vede mimo silnici. Tato stezka by mohla překlenout část trasy podél Berounky, 
kde cyklostezka není (skály kolem Karlštejna).  Na druhou stranu se můžeme dostat po lesních a polních cestách 
dál do Všeradic a pokračovat tím směrem ve výstavbě také. Dalším faktem je výrazné oživení cestovního ruchu 
V Litni a přínos pro místní obchody a hospody, které očividně trpí nedostatkem klientely. Tím bychom pomohli 
zachovat jednak pracovní místa v Litni a za druhé tím pomůžeme zachovat občanskou vybavenost pro místní 
obyvatele. V oblasti je mnoho rozoraných cest, které by bylo vhodné obnovit a vysadit zeleň, aleje, remízky. 

Připravenost: stávající polní cesty, ideový záměr 

Cílová skupina: 0-70 let. Přínos pro všechny místní i turisty. Dnes jezdí na kole malé děti i senioři, často prarodiče 
s vnoučaty. Primárně však zejména děti, matky s dětmi.  

Rozpočet: cca 6 milionů 

Předpokládané financování: 90% dotace z fondů EU, 10% z vlastních prostředků dotčených obcí (Liteň, Všeradice, 
Zadní Třebaň, Srbsko).  

Přínos pro obec: Nejen pro obec. Tato investice představuje celospolečenský přínos. V Litni výrazné oživení 
cestovního ruchu, tj. přínos pro místní obchody a hospody, které očividně trpí nedostatkem klientely. Tím 
bychom pomohli zachovat jednak pracovní místa v Litni a za druhé tím pomůžeme zachovat občanskou 
vybavenost pro místní obyvatele. V oblasti je mnoho rozoraných cest, které by bylo vhodné obnovit a vysadit 
zeleň, aleje, remízky, což je výraznou pomocí pro zvěř a ptáky a krajinu obecně. Ta místní velmi trpí erozemi a 
bleskovými záplavami z velkých nevhodně oraných lánů. 

Předpokládaný rok realizace:

 

 (upravíme po konzultaci v návaznosti na harmonogram dotačních výzev a Vašich 
priorit) 2016-2018 

Záměr14   
Název záměru: REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE SDH LITEŇ 
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Popis stávajícího stavu:  fungující hasičská zbrojnice.  

Odůvodnění potřeby:   SDH Liteň má starou tatru148, která dosluhuje. Nákupem nového (použitého) hasičského 
auta se dostáváme do problému, neboť to se už nevejde do stávajícího parkovacího stání. Je tedy potřeba 
vybudovat nové stání a zázemí. 

Připravenost:  fungující hasičská zbrojnice, ideový záměr 

Cílová skupina:  0-100 let. Přínos pro všechny. 

Rozpočet:  cca 5 milionů 

Předpokládané financování:  90% dotace z fondů EU, 10% z vlastních prostředků.  

Přínos pro obec: Nejen pro obec. Tato investice představuje celospolečenský přínos. Naše jednotka jezdí 
zasahovat k dopravním nehodám, požárům, povodním, ekologickým haváriím v celém okrese.  

Předpokládaný rok realizace:

 

 (upravíme po konzultaci v návaznosti na harmonogram dotačních výzev a Vašich 
priorit) 2017/2018 

Záměr15  
Název záměru:

 

 SPOLKOVÝ DŮM S KNIHOVNOU A INFO CENTREM  

Popis stávajícího stavu: v domě je nyní Obecní úřad. Souvisí  se záměrem č.7. Bu´d by se spolkový dům realizoval 
zde nebo v budově současného kina. 

Odůvodnění potřeby:   Ze stávajícího OU chceme po přestěhování úřadu vybudovat  tzv. Spolkový dům, kde by se 
soustředily zájmové aktivity na jednom místě spolu s Infocentrem, poštou, internetovým klubem, jež bude 
součástí knihovny, která potřebuje modernější formát. Spolkový dům má využití v podobě zájmových aktivit jako 
je dětská organizace Domeček Hořovice, keramická dílna, mateřské centrum Tillia, občanský spolek Nová Liteň a 
další spolky ve vsi působící jako jsou Zahrádkáři, Myslivci, Hasiči, Liteňská chasa, Loutkové divadlo...  

Připravenost: dům v dobrém stavu, ideový záměr 

Cílová skupina: 0-100 let. Přínos pro všechny. 

Rozpočet: cca 12 milionů 

Předpokládané financování: 90% dotace z fondů EU, 5% MŠMT, 5% z vlastních prostředků.  

Přínos pro obec: Tato investice představuje celospolečenský přínos  

Předpokládaný rok realizace: (upravíme po konzultaci v návaznosti na harmonogram dotačních výzev a Vašich 
priorit) 2019/2020 

Záměr16   
Název záměru: VÝSTAVBA SBĚRNÝCH MÍST PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD 

Popis stávajícího stavu: venkovní popelnice jen tak roztroušené po vsích.  

Odůvodnění potřeby:   chceme zvýšit počet sběrných míst na tříděný odpad a minimalizovat tak klasický směsný 
komunální odpad. Počítáme buď s výstavbou venkovních sběrných míst nebo podzemních sběrných míst.  

Připravenost: ideový záměr 
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Cílová skupina: 0-100 let. Přínos pro všechny. 

Rozpočet:  v závislosti na zvolené technologii  od 1 do 5 milionů 

Předpokládané financování: 90% dotace z fondů EU, 10% z vlastních prostředků.  

Přínos pro obec: Tato investice představuje celospolečenský přínos. Předpokládáme, že by se dalo ušetřit až 50% 
směsného komunálního odpadu. Pozitivní pro životní prostředí.  

Předpokládaný rok realizace: (upravíme po konzultaci v návaznosti na harmonogram dotačních výzev a Vašich 
priorit) 2016 

 

Záměr17   
Název záměru:  REKULTIVACE PÍSKOVNY V k.ú.BĚLEČ 

Popis stávajícího stavu:  před 20 lety vytěžená jáma bývalé pískovny. Částečně zavezená. 

Odůvodnění potřeby:    povinnost důlní dílo rekultivovat 

Připravenost: plán rekultivace schválený báňským úřadem  

Cílová skupina:  celospolečenská záležitost 

Rozpočet: 2 miliony Kč 

Předpokládané financování:   90% dotace z fondů EU, 5% statní fond životního prostředí, 5% z vlastních 
prostředků 

Přínos pro obec: zbavení se staré ekologické zátěže ze 70.let 20.století 

Předpokládaný rok realizace: 2015 

 

Záměr18   
Název záměru:  LOKÁLKA Z.TŘEBAŇ-LOCHOVICE 

Popis stávajícího stavu:  Tra´t Zadní Třebaň – Lochovice je provozována a plně funkční. Je v majetku SŽDC. 

Odůvodnění potřeby:    SŽDC uvažuje o převedení této lokální trati do majetku dotčených obcí. Obec si přeje 
zachovat dopravu na této trati a modernizovat ji. Opravit nádraží a najít pro ně nové využití. 

Připravenost: Ve stádiu zjišťování poptávky a workshopů 

Cílová skupina:  Celospolečenská záležitost, ale zejména děti a školní mládež, ženy a senioři 

Rozpočet:  35 milionů Kč 

Předpokládané financování:   90% dotace z fondů EU, 10% statní fond dopravní infrastruktury 

Přínos pro obec:  Zachování dopravní obslužnosti a zaměstnanosti 

Předpokládaný rok realizace: 2016-2021 
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Záměr19   
Název záměru: VÝMĚNA ULIC PODE ZDĚMI A JANA BAŠTY SE STŘEDOČESKÝM KRAJEM, rekonstrukce na pěší 
zónu 

Popis stávajícího stavu:  Ulice Jana Bašty je místní komunikace ve správě obce Liteň. Ulice Pode zděmi je krajská 
komunikace ve správě KSÚS Kladno a je jednosměrná. Tento stav nesplňuje požadavek Kraje, aby všechny obce 
byly spojeny krajskými komunikacemi. Tzn., že Karlštejn s Litní spojen je, ale Liteň s Karlštejnem nikoli. Právě díky 
jednosměrce. Krajští úředníci navrhují výměnu a souhlasí s ní. 

Odůvodnění potřeby:    Tento stav nesplňuje požadavek Kraje, aby všechny obce byly spojeny krajskými 
komunikacemi. Tzn., že Karlštejn s Litní spojen je, ale Liteň s Karlštejnem nikoli. Právě díky jednosměrce. Pokud 
by se stala ulice Pod zděmi místní komunikací, může zde obec Liteň upravit provoz podle svých potřeb. Z ulice je 
vhodné rekonstruovat na pěší zónu a zakázat vjezd vozidel. Učiníme tak prostor před školou a ulici, která je úzká 
a jednosměrná bezpečnou pro průchod dětí a mládeže, kteří tudy chodí do/z školy i se školou na hřiště apod. 
Vznikne tak zóna, kde mohou děti jezdit na kole, lidé chodit na procházku, apod. Zároveň se může otevřít 
veřejnosti přístup do bývalého učiliště a vytvořit zde park volně přístupný, který by byl logickým pokračováním 
parku zámeckého, a který tu kdysi byl. 

Připravenost: Před vypracováním žádosti. 

Cílová skupina:  Celospolečenská záležitost, ale zejména děti a školní mládež, ženy a senioři. Přesahuje hranice 
obce. 

Rozpočet:  15 milionů Kč 

Předpokládané financování:   90% dotace z fondů EU, 10% statní fond dopravní infrastruktury 

Přínos pro obec:  Bezpečná zóna pro školní mládež 

Předpokládaný rok realizace: 2015-2023 

 

 

Vypracoval: Filip Kaštánek 

Dne: 07.06.2015 

Verze: 6 
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