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Základní údaje 
 
Kraj: Královéhradecký 
Okres:Rychnov nad Kněžnou 
Řešené území: 513 ha, katastrální území Velká Ledská 367 ha a Hřibiny 137 ha 
 
Spojení:    Hřibiny 11 ,  517 41 Hřibiny-Ledská     
Telefon:  494 323 822                                                                
Mobil:  724 179 125                                                                                  
IČ:            00579271                                                                       
email:       ou.hribiny@tiscali.cz 
WWW      hribiny-ledska.cz 

 
Strategické plány jsou novým typem programových dokumentů regionů, měst a obcí. Jedná 

se o komplexní programový dokument, který formuluje strategii rozvoje celé komunity, jejího fun-
gování i rozvoje celého území. Tato strategie musí být komplexní s důrazem na souvislosti a vzá-
jemnou podporu navržených cílů a programů. Respektuje  navaznost na Strategii rozvoje regionu 
Kostelecka a Královéhradeckého kraje oblast severovýchod. Strategický plán (dále jen „SP“) je 
dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na období minimálně deset let, který se ne-
může omezit pouze na jedno volební období zastupitelstva či na období platnosti územního plánu. 
SP vzniká v partnerském dialogu mezi veřejnou a privátní sférou, mezi občany, podnikateli, majiteli 
pozemků, politiky, odborníky a správou obce a státu. V podstatě představuje jistou formu dohody o 
tom, čeho chce obec v nejbližších dvou desetiletích dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Ne-
jedná se však o dokument neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktua-
lizován. Strategický plán usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a tím, co je mož-
né, rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbánních a kulturních 
hodnot. 

SP nemůže být pouze politickou proklamací. Naopak, musí se stát důležitým nástrojem říze-
ní obce. Znamená to, že k jeho záměrům a prioritám bude přihlíženo při sestavování rozpočtu obce 
a programu investičních akcí. Rovněž tak územní plán a jeho změny by měly vycházet ze SP jako 
jistým způsobem nadřazeného dokumentu (SP je v podstatě základem zákonem požadovaného za-
dávacího dokumentu). SP umožní obci zejména: 

         naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce 
         rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci 
         koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci 
         lépe prosazovat a chránit veřejný zájem 
         kvalifikovaně formulovat další koncepční dokumenty 
         stanovit priority investičního programu 

  
SP musí vycházet z analýzy současného stavu, zhodnotit silné a slabé stránky obce, její rozvojové 
příležitosti a identifikovat existující rizika. 
 
Organizační a výkonná struktura obce: 
 
Počet zastupitelů: 9 členů 
 
 
 
 
 
 



 
Připravené akce: rok 2020-2023 
 

1. Dostavba kanalizace II. etapa 
 
                           
Akce   v  tisicích rozpočet % Dotace % Finance obec 

Dostavba kanalizace II.etapa 3 500 0  100    3500 

 
Plánované a podporované akce:rok 2020-2023 
      

1. Modernizace obecního úřadu 
2. Výstavba chodníku Malá Ledská 
3. Výstavba inženýrských sítí pro pozemky RD Velká Ledská 
4. Vybudování nového zdroje vody 

 
 

Akce   v  tisicích Finanční 
plán 

% Dotace  % Finance 
obec 

Realizace 

Modernizace OÚ 2 500 70 MMR  30 2020 

Výstavba chodníku M. Ledská 1 000 95 IROP  5 2020 

Výstavba IS pro RD VL 5 000 0  100 2021 

Vybudování zdroje vody 3 000 0  100 2021-2022 

 
Tento strategický rozvojový dokument navazuje na územní plán obce a strategický rozvojový 
dokument z roku 2011 
 
   Obec Hřibiny - Ledská v sobě zahrnuje tři, střídavě samosprávné celky spadající pod druhý 
administrativní celek, sídelní útvary - Ledskou, Hřibiny a Paseky. 

Ledská -  je tvořena Velkou a Malou Ledskou 

           - první písemná zmínka pochází z roku 1442 

           - původně samostatný statek 

          - patřila Absolonům z Ledské ( v 16. století zmiňován Albrecht Absolon z Ledské, v 17. 
stol . Mikuláš Absolon z Ledské, který ji prodal Oprštorfům a Ledská začala patřit pod 
panství Častolovické) 

– původně samostatná obec,  v 50. a 60. letech osada obce Častolovice 

 

Hřibiny -  také Hřibany, Řibiny, Řibín 

            - první písemná zmínka pochází z roku 1544 

            - patřily k panství Častolovickému 

– na přelomu 19. a 20. století samostatná obec, potom osada obce Častolovice 

 

 



Paseky  - jindy Pasek, Řibinské Paseky, ale také Veselá 

             - první písemná zmínka je z roku 1387 

             - patřily k Častolovickému panství 

             - střídavě osada u obce Častolovice a Hřibiny 

           - v jižní části Pasek je také nejlépe dochovaná původní sídelní struktura  a členění lánů 
podle kultur - veřejný prostor, zahrada s obytnou stavbou, pole a louka 

     Vzhledem k samostatnému vývoji je každá část obce charakteristická také svou vlastní 
koncepcí: 

Velká Ledská   

o území je věnováno především funkci smíšeného bydlení, rozvojové plochy pro tuto 
funkci jsou navrženy v její severní a severovýchodní části 

o centrum  občanského vybavení vzniklo u křižovatky státních silnic, v souvislosti s 
realizací přeložky těchto silnic a zvětšením ploch veřejné zeleně je třeba provést její 
úpravu přírodně krajinářským stylem 

o při příjezdu do obce ve směru od Malé Ledské  a Hřibin je menší areál zemědělské 
výroby, který je v urbanistické studii navrhován doplnit provozovnou výrobních 
služeb 

o na severovýchodním okraji zastavěného území u hasičská zbrojnice se  sportovištěm 

o po ukončení provozu II etapy skládky je třeba provést její rekultivaci včetně 
příslušného ozelenění. Na rekultivované skládce se předpokládá výstavba sběrného 
dvora. 

Malá Ledská  

o území s poměrně s velkou hustotou obytné zástavby v severní a střední části, na   
jižním okraji je navrhována dostavba proluk, jsou zastoupeny oba typy bydlení - čisté 
i smíšené 

o v obci je vybudován sportovní areál, který je využíván  také obyvateli ostatních částí 
obce 

Hřibiny  

o zástavba je tvořena především objekty bydlení smíšeného typu 

o u křižovatky státní silnice  s místní komunikací vzniklo hlavní centrum občanského 
vybavení obce ( v prostoru je územní rezerva pro tuto funkci) 

o v jihozápadní části zastavěného území je nevhodně umístěn areál zemědělské výroby, 
území by bylo vhodné spíše pro funkci bydlení, to by bylo možné v případě změny 
užívání výrobních objektů - např. sklady, ap.) 

o základní rozvojové území obce (funkce bydlení - na severním a východním okraji, 
drobná výroba a výrobní služby - v severní části); realizací navrhované obytné 
zástavby by mělo dojít k propojení zastavěných území místní části Hřibiny s Malou 
Ledskou 

Paseky 

o v současné době pouze starší obytná zástavba smíšeného bydlení 

o na veřejných plochách ve středu Pasek je sportoviště se zázemím a vodní plochou 

 



 

 Památkově hodnotné jsou následující objekty malé církevní architektury: 
 
V současné době je na seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 2240 areál 
mlýnu Podlíska čp. 56, který zahrnuje: 

2240/01 mlýn, 2240/02 stodolu a 2240/ 03 obytnou budovu (soukromý objekt) 
 
- kaplička sv. Jana Nepomuckého mezi Hřibinami a Velkou Ledskou 
- litinový kříž v zahradě obytného objektu čp. 19 ve Hřibinách 
- kamenný kříž s obrazem Ukřižovaného a původně dvěma sochami z roku 1834 v centru Velké 

Ledské 
 
    Zpracovatelé urbanistické studie navrhují k památkově hodnotným objektům zařadit také 
zděný statek na západním okraji Velké Ledské a roubený rekreační objekt čp. 22 také v této 
místní části. 
       Ve Velké Ledské jsou evidovány dvě archeologické lokality – keltské hradiště, jejich plochy 
jsou zakresleny v grafické části územního plánu. 

   Nepředpokládají se větší investice ze strany obce na dobu platnosti strategického dokumentu. 

 

Veřejné budovy občanské vybavenosti 

 
   V obci Hřibiny - Ledská jsou pouze některé druhy základního občanského vybavení, navíc je 
zastavěné území rozděleno do čtyř samostatných celků, takže neslouží všem obyvatelům stejně. 
    
1. Správa a veřejná administrativa 

 úřadovna OÚ v jednom objektu s hospodou U myslivce, umístěném u křižovatky státních 
silnic v Hřibinách č.p. 11 

             
2. Školství 

 děti navštěvují školské zařízení v blízkých Častolovicích, Kostelci nad Orlicí a okolních 
školách 

 
3. Kultura a církev 

 klubovna v nové hasičské zbrojnici Velká Ledská 
 společenský sál v hospodě U myslivce 

 
 
4. Zdravotnictví 

 v obci není žádné zdravotnické zařízení, obyvatelé navštěvují lékaře v sousedních městech   
(Častolovice, Kostelec n. O., Rychnov nad Knežnou) 

 
 
5. Maloobchod, veřejné ubytování a stravování 

 hospoda U myslivce v Hřibinách 
 
 
 
 
 



Nevýrobní, výrobní a podnikatelské služby 

 obchodní činnost Tomacon s.ro.- Hřibiny 
 pěstitelská pálenice L+ L Malá Ledská 
 V+V s.r.o., stavební a obchodní firma - Hřibiny 9 
 Autoservis Jan Krejčí Ledská 90 
 Autolakovna Hřibiny 3 

 
Opatření 

Cílem je zlepšení profilu a pověsti obce jako spolehlivého ekonomického partnera, zajištění 
příznivého podnikatelského prostředí, motivujícího stávající podnikatelské subjekty a 
vytvářející atraktivní prostor pro činnost nových investorů a podnikatelů a tímto zvýšit počet a 
zlepšit strukturu nabídky pracovních míst v obci a rovněž zlepšit nabídku služeb. Rozvoj 
ekonomických aktivit se však musí stát součástí cílevědomého ovlivňování budoucnosti obce. 
Obec bude usilovat o vytvoření příznivého, navzájem se podporujícího vztahu mezi 
hospodářskými činnostmi, obyvatelstvem a prostředím.  

         Jednat otevřeně, vstřícně a profesionálně s potenciálními investory a podnikateli. 

         Napomáhat vytváření podmínek pro rozvoj drobného a středního podnikání. 

         Vypracovat průhledný systém komunikace veřejného a soukromého sektoru, účinný systém 
informovanosti o rozvojových záměrech obce, územně technických podmínkách a procesních 
pravidlech. 

         Zkvalitnit soutěže na obecní investiční projekty. 

 
 

BYDLENÍ a OBYVATELSTVO 

počet obyvatel / rok    1869    1900    1950    1970    1990    2000    2010    2018 

      Hřibiny 155 146 95 96 - 87 88 86 

      Paseky 75 82 79 58 - 31 59 79 

       Ledská 384 417 297 249 - 169 216 195 

      celá obec 614 645 471 403 282 287 363 360 

 

    
Od počátku 20. století je možné pozorovat v řešeném území postupný úbytek obyvatel. V tabulce 
uváděná čísla svědčí o postupné migraci obyvatel do měst, na konci 19. století žil v řešeném území 
více jak dvojnásobný počet obyvatel než je tomu na konci 20. století. 
 
 

OBČANSKÉ  VYBAVENÍ 
 
   V obci Hřibiny - Ledská jsou pouze některé druhy základního občanského vybavení, navíc je 
zastavěné území rozděleno do čtyř samostatných celků, takže neslouží všem obyvatelům stejně. 
   V místní části Velká Ledská stará a nová hasičská zbrojnice. Bývalý objekt pohostinství u 
křižovatky silnic není využíván. 
    V dobré docházkové vzdálenosti jsou místní části Malá Ledská a Hřibiny, v urbanistické studii se 
navíc počítá s jejich dalším stavebním přiblížením. V Malé Ledské je sportoviště, ve Hřibinách 
obecní úřad a hospoda U myslivce. 



V místní části Paseky je sportovní areál se zázemím. Toto území spádově inklinuje spíše k 
Častolovicím, které jsou i dobře docházkově dostupné. 
 
 Tělovýchova 
– na severním okraji zastavěného území Malé Ledské je vybudován sportovní areál s fotbalovým 

hřištěm, s hřištěm na míčové hry a dětským hřištěm 
– ve Velké Ledské u hasičské zbrojnice je umístěno víceúčelové hřiště pro míčové hry a dětské 

hřiště 
– na Pasekách v sousedství vodních ploch je umístěno dětské hřiště a dalších univerzální hřiště pro 

míčové hry 
 

Opatření 
Údržba a rozvoj občanského vybavení – snaha o udržení moderního a funkčního prostředí 
modernizací vybavení nové hasičské zbrojnice VL, pohostinství U myslivce, údržbou hřišť a 
sportovišť v provozuschopném a funkčním stavu. 

 
 

ROZVOJ ÚZEMÍ 
 
Všechny pozemky v obci budou svou úpravou a vybavením nabízet příjemnou relaxaci i aktivní 
odpočinek občanům všech věkových kategorií. 
Obec bude podporovat aktivity občanů vedoucí ke zvelebení a zkvalitnění životního prostředí. 
Činnosti v této oblasti budou pořádány v souvislosti s aktivním zapojením do principů udržitelného 
rozvoje (Místní agendy 21). 
Obec bude koncepčně uspořádaným celkem třech lokalit. Veškerá výstavba bude v souladu s 
územním plánem a urbanistickou koncepcí. Celkový pohled na obec z výšky i ze země bude tvořit 
harmonický venkovský celek. 
Památky obce budou rekonstruované, přístupné návštěvníkům (oba křížky, kaplička a související 
historický Podlíský mlýn, apod.) a dostatečně zapsané v povědomí turistické veřejnosti i občanů 
obce. 
 

Opatření 
Vypracovat dlouhodobý plán rozhodujících investičních akcí obce, podřídit alokaci investic 
prioritám, zkvalitnit procedury vyhodnocování rozvojových projektů a vytvořit systém posuzování 
investic a kontroly jejich realizace. 

Při hledání zdrojů preferovat služby a projekty s vícenásobným efektem. 

Využívat formu projektového financování investic 

 

 

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA 
    
     Rozhodující roli v ekonomickém životě vlastní obce si dosud zachovala zemědělská výroba, 
velkokapacitní živočišná výroba byla v období průzkumů a rozborů provozována ve 2 areálech 
společností ZD Mostek s.r.o., farma Moravec s.r.o. Předpokládá se využiti pro drobnou výrobu a 
výrobní služby, skladování, ap.   

       Zemědělskou výrobu menšího rozsahu v území provozují soukromě hospodařící rolníci. 

Opatření 



Podporovat rozvoj cestovního ruchu, případně agroturistiky v návaznosti na rozvoj turistiky na 
širším území. 

 

 

DOPRAVA 

Řešené území se nachází z dopravního hlediska v prostoru severně od státní silnice I. třídy 
č. I/11 (Hradec Králové – Týniště nad Orlicí – Častolovice – Vamberk) a západně od státní silnice 
II. třídy č. 320 (Přepychy - Voděrady – Lično – Libel). 

Území je obsluhováno pouze silniční dopravou, nejbližší železniční stanice je na trati 020 v 
Častolovicích.   

Státní silnice 

Silniční doprava má pro dostupnost a obsluhu řešeného území rozhodující úlohu. Přes 
řešené území jsou vedeny následující státní silnice: 

 III/3184  Častolovice - Paseky 

 III/3185  Lično – Velká Ledská – Malá Ledská - Častolovice 

 III/3186  Olešnice – Hřibiny – sil. III/3185 

 III/3187  Hoděčín – Velká Ledská 

Silnice zpřístupňují centra menšího osídlení, zajišťují přímou obsluhu objektů. V okolí 
těchto státních silnic se rozprostírá většina zástavby jednotlivých místních částí obce. Směrové, 
šířkové a výškové parametry těchto komunikací jsou vyhovující v extravilánu, v intravilánu jsou 
některé parametry uvedených komunikací závadné (viz níže). 

 

Místní komunikace 

Jako místní komunikace jsou využívány státní silnice, které umožňují přímou obsluhu 
jednotlivých objektů. Na tyto silnice jsou napojeny obslužné komunikace k zástavbě různých délek 
a různých parametrů. 

V okrajových částech obce mají komunikace charakter cest se zpevněným, popř. 
nezpevněným povrchem bez chodníků v šířce kolem 3 m, vycházející z terénních podmínek a 
fixované zástavbou. 

Obec má vypracovaný Pasport cest a schválenou vyhlášku o zařazení místních komunikací. 

Dopravní závady a návrhy řešení 

Dopravně závadné jsou směrové, výškové a šířkové parametry některých částí státních 
silnic v intravilánu, nevyhovující jsou rovněž rozhledové poměry na některých křižovatkách 
v jednotlivých místních částech obce. 

Komunikace pro pěší 

Chodník v obci je vybudován podél silnice III/3185  v Malé Ledské, další úsek chodníků  
při  státních silnicích v zastavěné oblasti je vybudován v Hřibinách a Velké Ledské, potřebné je 
doplnit zbývající chodníky. Obnova historických tras pro potřeby pěší turistiky, cykloturistiky 
propojující okolní obce s výsadbou zeleně. 

 



Opatření 

Dostavba chodníků především k bezpečné cestě dětí a seniorů k hromadné dopravě. Z důvodů 
terénních a kompaktní zástavby dále existuje v obci několik pěších spojení v samostatných trasách, 
které umožňují zkrácení cest. Obnova historických tras pro potřeby pěší turistiky, cykloturistiky 

 

Cyklistická doprava 

Území je vhodné pro cykloturistiku, optimální je spojení s pěší turistikou. V oblasti je 
množství silnic a zpevněných cest s minimální intenzitou automobilové dopravy, které lze pro účely 
cykloturistiky využít. 

Cyklistická doprava může přinést oživení oblasti především v letním období. 

Trasy místního charakteru lze vésti prakticky po všech státních silnicích převážně III. třídy 
v oblasti a po většině zpevněných a částečně zpevněných cestách. 

 

Opatření 

Cykloturistiku je třeba v součinnosti s pěší turistikou dále podporovat a rozvíjet - zřizování 
jednotlivých tras, maximální oddělení cyklistů od ostatní dopravy, vydání cykloturistické mapy. 

Nezbytná je rovněž podpora značení cyklotras (dle dispozic Klubu českých turistů) 
propojující sousední obce vyznačené v příloze č.3 

 

Hromadná doprava osob 

Hromadná doprava osob je v řešeném území prováděna prostředky autobusové dopravy. 

Autobusová doprava je v zájmové oblasti provozována firmou OREDO na lince č. 221           

              Hřibiny-Ledská – Olešnice – Častolovice – Kostelec nad Orlicí. 

              Na lince č.220 Rychnov nad Kněžnou - Častolovice -  Hřibiny-Ledská – Kostelec n.O. 

Zastávky jsou situovány v jednotlivých místních částech: 

Hřibiny-Ledská, Velká Ledská 

Hřibiny-Ledská, Malá Ledská, odb. 

Hřibiny-Ledská, Hřibiny 

Hřibiny-Ledská, Paseky 

 

 

Opatření 

Hlavním cílem rozvoje oblasti je zlepšení a posilování dopravní infrastruktury a vytváření 
podmínek pro zajištění rozvoje kvalitní dopravní dostupnosti a obslužnosti území, rozvoje bydlení a 
cestovního ruchu při respektování ochrany životního prostředí podle principů trvale udržitelného 
rozvoje. Cílem je podporovat rozvoj této oblasti jako jeden z klíčových atributů úspěšného rozvoje 
ekonomiky regionu, vytvářející nové pracovní příležitosti, podporující vznik a rozvoj 
podnikatelských aktivit a zvyšující kvalitu života v obci a jeho okolí. 



ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
 
 V současné době má obec Hřibiny - Ledská, vybudován systém zásobování vodou. Obec je 
součástí vodárenské soustavy „Sdružení obcí Obecní voda“. Vodovod provozuje společnost 
Aquaservis a.s. Rychnov n. Kn.. 

 

 Zdroje vody 
 
 Jako zdroj vody jsou využívány zdroje vody vodovodu Častolovice, situované pod 
Hřibinami, východně od Pasek.  

    Pro návrhové období je kapacita vodních zdroje dostačující pro celou vodárenskou skupinu. 
Kvalita vody po úpravě vyhovuje normovým požadavkům. V případě rozpadu dobrovolného svazku 
by obec zůstala bez zdroje vody. 
  
Opatření 
Pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby upravit a udržovat odběrná místa u 
vodotečí, rybníků a požárních nádrží - dle ČSN 736639. Rozšíření rozvodných vodovodních řadů 
do zástavbových místních částí obce pro možnost rozvoje těchto částí (bytová výstavba, výrobní 
zóny, občanská vybavenost, sport a rekreace). Výhledově je třeba uvažovat o zřízení zdroje vody 
tak, aby bylo zajištěno zásobování pitné vody pro obec i v případě rozpadu dobrovolného svazku 
obcí. 
 
 
 

KANALIZACE 
 
 V zájmovém území je vybudována pouze dešťová kanalizace. Na veřejnou kanalizaci 
budovanou v letech 1975 - 2010 je připojeno cca 60-65 % obyvatel. V místních částech Velká 
Ledská, Malá Ledská a Paseky je dobudována jednotná kanalizace zakončená dočišťovacími 
nádržemi. Pro Hřibiny budou sloužit dočišťovací nádrže na Malé Ledské. Na Hřibinách je třeba 
dobudovat síť jednotné kanalizace.  

Kanalizaci si obec provozuje sama. 

 Obec má zpracován kanalizační řád stávající kanalizace 
 
Opatření 
Je nutné dobudovat kanalizační síť na Hřibinách a zajistit provoz a údržbu zařízení. Je třeba zajistit 
napojení max. počtu obyvatel. 
 
 
 

ELEKTROROZVODY 
 

Řešené území:                   k.ú. Hřibiny a  Velká Ledská 
Provozovatel el. sítě:         VČE a.s. – Provozní správa Východ se sídlem v České Třebové 
 
     Zásobování předmětného území elektrickou energií je řešeno systémem 35 kV z  vedení VN 
362, které je výkonově orientováno na transformaci 110/35 kV Rychnov n.Kn. Řešené území je 
z hlediska soustředění systému VN málo exponovaným územím. Mimo přípojky VN k jednotlivým 



transformačním stanicím dotýká se řešeného území okrajově vedení 35 kV procházející v trase 
Hoděčín – Lično a dále vedení  2x110 kV (V1195-6) procházející jižním sektorem předmětného 
území. V současné době zásobuje území 6 transformačních stanic (TS) s instalovaným 
transformačním výkonem 1020 kVA. Přehled o stávajících TS je uveden v následující tabulce: 
  

 Číslo 
   TS 

 Název    Druh 
     TS 

   Rok 
výstavb
y 

        Transformátor v kVA  Maji-
tel 

      instalovaný   výhledový  
  80 Velká Ledská příhradová    1975         400       400    VČE 
  584 Malá Ledská příhradová    1975         160       400    VČE 
  385 Hřibiny – u zámku  2-sl. bet.    1975         160       630    VČE 
  74 Hřibiny příhradová    1975         100       400    VČE 
  670 Paseky - vodojem příhradová    1979         100       630    cizí 
  87 Paseky příhradová    1975         100       400    VČE 
               Instalovaný transformační výkon v kVA   920/100 

kVA 
2230/630 
kVA 

VČE/c
.    

 
 
     Rozvod systému VN v území je proveden vrchním vedením. Kabelový rozvod systému VN není 
realizován a ve výhledu není předpokládán. 
    Rozvodná síť nízkého napětí je provozována normalizovanou soustavou 3+N, 50Hz, 230/400 V a 
je provedena vrchním i kabelovým vedením. Technická úroveň NN sítě je z podstatné části dobrá.  
 
Opatření 
V současné době je v řešeném území výrazně uplatněna plynofikace, která řeší a ovlivňuje vytápění 
jednotlivých objektů. Z hlediska rozvodu systému NN jeví se prostor území následovně: Rozšíření 
kabelových rozvodů NN do rozvojových oblastí obce dle územního plánu (bytová výstavba, 
výrobní zóny, občanská vybavenost, sport a rekreace). 
 
 
 
 

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 
 
Vytápění stávajících objektů :  

Obec  Hřibiny - Ledská se skládá ze čtyř místních částí - Velké Ledské, Malé Ledské, Hřibin a 
Pasek. Celé území obce je plynofikováno. 

Vytápění stávajících objektů původně vytápěných lokálně pomocí pevných paliv se postupně 
přebudovává na zemní plyn. Rovněž tak vytápění malými systémy ústředního a etážového vytápění 
se zdroji tepla původně rovněž na pevná paliva se postupně plynofikují. Částečně se také uplatňují 
OZE. 
 
Opatření 
Podpora ekologicky šetrného vytápění, očista obce a zlepšení celkového vzhledu místních částí a 
životního prostředí, ochrana tradičních funkcí krajiny 
 
 
 



ZÁSOBOVÁNÍ  PLYNEM 

 

 Plynofikace stávající zástavby : 
    Plynofikace lokalit Velká a Malá Ledská, Hřibiny a Paseky je již realizována a dodávka zemního 
plynu se uskutečňuje středotlakým plynovodem napojeným na výstup od RS Častolovice. STL 
plynovod je veden západně zalesněného území ve směru Paseky, kříží VTL DN 200 Týniště nad 
Orlicí - Kostelec nad Orlicí, se kterým je v částečném souběhu. U silnice III. třídy Častolovice - 
Paseky je provedena odbočka do Pasek, hlavní plynovodní řad je veden kolem vodárenského zdroje 
do Hřibin a dále pak kolem kapličky do Velké Ledské. U kapličky je také provedeno odbočení do 
místní části Malá Ledská. 
 
Opatření 
Rozšíření plynových rozvodů NN do rozvojových oblastí obce dle územního plánu (bytová 
výstavba, výrobní zóny, občanská vybavenost, sport a rekreace). 
 
 
 

GEOLOGICKÉ POMĚRY 
 

Řešené území se nachází na východním okraji labské litofaciální oblasti České křídové 
tabule. Téměř v celém území tvoří podklad kvartéru sedimenty svrchní křídy. Jedná se převážně o 
vápnité jílovce, řidčeji slínovce březenského souvrství ze staršího až středního coniaku a teplického 
souvrství mladšího turonu až coniaku. Pouze na sv. okraji jsou v prostoru jz. křídla libřické 
antiklinály obnaženy postupně jílovito – vápnité sedimenty středního až spodního turonu. Horniny 
straší než křídové se v zájmovém území vyskytují jen jižně Vyhnanic. Jedná se o malý výchoz 
kvarcitů s polohami písčitých břidlic ordovického stáří. 

 
 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
 

Zájmové území se nachází v základním povodí Divoké Orlice (1 – 02 – 01), dílčím povodí 
Olešnického potoka a Bělé. Území je situováno na rozvodnici těchto dvou povodí, přičemž je 
odvodňováno západní, jižním a východním směrem. Vlastní území je mimo potoka Konopáč 
odvodňováno údolnicovými a melioračními svodnice s malými, resp. minimálními občasnými 
průtoky. 

Území se nachází v CHOPAV Východočeská křída. 

Jednotlivá povodí: 

tok č. hydrolog. pořadí plocha povodí v km2 správce 
Bělá 1 – 02 – 01 - 064 11,046 SMS 
Konopáč – náhon Alba 1 – 02 – 01 – 0086/1 3,892 SMS, PL 
Olešnický potok 1 – 02 – 01 - 085 23,600 SMS 

 
Hydrologické údaje jednotlivých vodotečí nejsou dle ČHMÚ k dispozici, dle rekognostace 

terénu se jedná o toky napájené pouze srážkovou vodou. V suchých obdobích jsou prakticky bez 
stabilního průtoku. 

 Pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby upravit a udržovat odběrná místa 



u vodotečí, rybníků a požárních nádrží - dle ČSN 736639. 
Zájmové území je díky morfologii terénu provětráváno velmi dobře. Nachází se na rozvodí 

dvou povodí v nadmořské výšce cca 300 – 330 m n.m., vyvýšeně nad ostatním okolím -  rovinaté 
krajině České křídové pánve, resp. severním okraji údolní nivy Divoké Orlice. Hlavní směr 
provětrávání je umožněn směrem SZ a Z plošinou křídové tabule. 
 
 Opatření 
 Zpříjemnit mikroklima veřejných prostorů vysazováním nové zeleně a využitím vodních ploch. 

         Chránit stávající zeleň před necitlivými zásahy včetně vandalismu a neuvážených redukcí ve 
prospěch nové zástavby. 

         Obnovovat stromořadí, ozeleňovat znehodnocené plochy. 

         Zajistit dostatečnou odbornou péči o zeleň. 

 
 
 

OPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
 Likvidace TKO probíhá v zájmovém území svozem a skládkováním. Svoz popelnic (TKO) 
je zajišťován firmou MP na skládku Č. Libchavy.  
Separovaný sběr si zajišťuje obec sama prostřednictvím obecních pracovníků, svozové techniky a 
sběrného dvora, je separováno sklo, papír, plasty, železo, elektroodpad, nebezpečný odpad a 
velkoobjemný odpad.  
V zájmovém území je provozována skládka Velká Ledská. Zřizovatelem a provozovatelem skládky 
je Obecní úřad Hřibiny – Ledská, na skládku se ukládá zemina. 
          Pro návrhové období se předpokládá zachování dosavadní koncepce likvidace TKO a 
separace odpadu. 
 
Opatření 
Zlepšit očistu veřejných prostranství a udržet systém svozu a separace odpadu. Likvidovat černé 
skládky a dočasná uložiště zeminy či jiných odpadů. 

 

OPATŘENÍ NA ROZVOJ 
 

Je záležitosti všech, kteří v obci žijí, pracují a podnikají, aby podporovali její rozvoj jako atraktivní, 
přívětivé a obohacující se obce. Je nutné rozvíjet občanskou hrdost, identifikaci s obcí a spoluúčast 
na jejím rozvoji. Zároveň je nutné v širším kontextu koordinovat spolupráci veřejného a 
soukromého sektoru a rovněž koordinovat rozvojové záměry obce s okolními obcemi a 
Královéhradeckého kraje. 
Jen tak lze dosáhnout toho, aby se obec stala dobrou adresou pro život. Dosud také není jasně 
vymezena a pro občany srozumitelně definována dělba činnosti mezi „politiky“ a úředníky, často se 
zaměňuje obecní úřad, orgán samosprávy (zastupitelstvo) a obec jako taková. Záměry strategického 
plánu je možné uskutečnit pouze tehdy, přijme-li je za své celá komunita. Pozornost je nutné 
věnovat odstraňování byrokratických postupů 
 
Opatření 
Vypracovat dlouhodobý plán rozhodujících investičních akcí obce, podřídit alokaci investic 
prioritám, zkvalitnit procedury vyhodnocování rozvojových projektů a vytvořit systém posuzování 
investic a kontroly jejich realizace. 



FINANČNÍ ZDROJE PRO REALIZACI STRATEGICKÝCH ZÁMĚRŮ OBCE  
Možnosti rozvoje obce jsou a budou ovlivňovány vlastním obecním rozpočtem, ale v nemalé míře i 
rozpočtem státním a úspěšností při získávání podpory z Evropských fondů. Příjmová část obecního 
rozpočtu je výrazně závislá na státních přerozdělovacích procesech s malou vazbou na příjmy 
podnikatelských subjektů. 

 Stále veliký bude objem výdajů do technické infrastruktury a dále poroste objem výdajů v oblasti 
zvýšení kvality života v obci. Výdaje rozpočtu a především užití cizích zdrojů je nutno plánovat 
v souladu se strategickými prioritami obce. 

 

Opatření 

Obecní majetek lépe využívat k získání vyšších výnosů. Trvale vyčleňovat finanční prostředky 
k získávání dalšího nemovitého majetku zejména prostřednictvím společných investičních aktivit 
obce a soukromého sektoru resp. státního rozpočtu a zahraničních zdrojů (fondy EU). 

 Přednostně využívat finanční prostředky obce k částečnému financování veřejných projektů, kde je 
finanční účast obce podmínkou pro získání prostředků z fondů EU a jiných zahraničních zdrojů 

Přijmout opatření k tomu, aby občané v obci trvalé žijící v ní rovněž byli přihlášení k trvalému 
pobytu a nepřímo tak přispívali do obecního rozpočtu. 

Vypracovat soubor podpůrných nástrojů k získání nových investorů a partnerů obce. 

 

REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU 
  
Kontrola a hodnocení realizace Strategického plánu rozvoje obce Hřibiny-Ledská budou 
uskutečňovány zejména: 
  

         porovnáváním připravovaných dlouhodobých a zásadních rozhodnutí se strategickým 
plánem 

Opatření 
  Využívat formu projektového financování investic. 

 Získání nových investorů a partnerů obce. 

Od investorů do rozvojových lokalit důsledně vyžadovat příspěvek na zlepšení infrastruktury 
obce.  

Využít fondů obce k přitažení financí z jiných sfér veřejného sektoru, z nevládních organizací a 
soukromého sektoru k zajištění projektu. 

 

Projednáno a schváleno usnesením č. 7/2019, bod 19 dne 9.10.2019 počtem hlasů 8. 
 
 
 
 Jaroslav Klapal 
 starosta obce 
 
       
 
       V Hřibinách dne 9.10.2019 


