Strategický plán obce
Bítouchov, Dolánky a Dalešice

na období 2022-2026
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B. Přehled strategických cílů v obci Dolánky, Dalešice, Bítouchov
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ÚVOD
Strategický plán obce (plán rozvoje obce) Nové Sedlice na období let 2022-2026 je základním
plánovacím dokumentem obce, který doposud mezi plánovacími dokumenty obce chyběl. Jeho vznik
doporučuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce, protože
zachycuje hlavní problémy a předpoklady jejího rozvoje a formuluje možná řešení. Umožňuje tak
komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních kapacit obce i jejího
celkového potenciálu. Je také podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech.

A. CHARAKTERISTIKA OBCE
1. Základní údaje
Obec Bítouchov leží ve Středočeském kraji. K obci Bítouchov patří také obce Dolánky a Dalešice.
Příslušnou obcí s rozšířenou působností (ORP) Mladá Boleslav.
Status:

obec, kód: 535486

NUTS 5 (obec):

CZ0207535486

kraj (NUTS 3):

Středočeský

okres (LAU1):

Mladá Boleslav

obec s rozšířenou
působností:

Mladá Boleslav

pověřená obec:
historická země:

Čechy

katastrální výměra: 7,10 km²
počet obyvatel:

393 (k 31.12.2021)

zeměpisné
souřadnice:

58° 28′ 33″ s. š.,14° 53′ 22″ v.
d.

nadmořská výška:

281m

PSČ:

294 01

Počet částí obce

3

Názvy částí obce

Bítouchov, Dolánky, Dalešice

Počet k.ú.

2

Tabulka 1. Základní údaje o obci, zdroj: ČSÚ
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2. Kontakty
Adresa:

Bítouchov 10
294 01 Bakov nad Jizerou

Telefon:

326 781 095

IČ:

00237477

Email:

Bitouchov_ou@seznam.cz

Web:

www.obec-bitouchov.cz

Datová schránka:

nbzajvm

Starosta:

Ing. Radek Vlček

3. Historie obec
Dle dějinné paměti okresu mnichovohradišťského jsou zmínky o naší obci již v XII. století, kdy obce
dostávaly jména po svých starších. V tomto století jest zmínka o jméně naší obce podobné:
"Bitúchův Dvůr" , později se přeměnilo na" Bítúchov" a v novější době" Bytouchov" pak "Bítouchov" .
V blízkosti této obce měla býti ještě obec "Pryčhledy" a podle mapy přiložené asi v místech, kde
se nyní nachází malý Bítouchov, ale o zániku, nebo snad slouční této obce s nynějším Bítouchovem
žádné zápisy nejsou.
Částečné zmínky jsou též v XVI. století o naší obci a o osadě Dolánky. Tehdy občané těchto obcí byli
poddanými majiteli hradu Zvířetického - pánů z Vartnberka a jim museli odváděti různé poplatky
a pracovati na poli. Obec Bítouchov měla tehdy 13 usedlostí, na nich žilo 8 sedláků a 5 chalupníků,
kteří odváděli pánům ze Zvířetic na penězích 12 kop, 88 grošů míšenských, mimo toho 42 slepic.
Odpracovati museli ve žních 72 dní, 13 záhonů, konopí trhati, a 21 řady hnoje vyvlézti svými potahy.
Obec dolánecká byla proti Bítouchovu ve výhodě, jak na práci, tak i poplatcích. V Dolánkách bylo
5 sedláků a 2 chalupníci. Tito odváděli pánům 4 kopy, 82 groše, 10 slepic, 3 korce, 1 vřetel žita a 7
vřelelů ovsa. Ve žních odpracovali 7 dnů a 4 záhony konopí otrhali. Bylo-li více obyvatel v těchto
obcích - není známo, kteří by snad nebyli poddanými pánu ze Zvířetic.
Panství rozděleno bylo na rychty - Podhrádeckou, Ptýrovskou a Veselskou. Do Podhrádecké rychty
patřila i naše obec i s obcí Doláneckou, dále Nová Ves, Bradlec, Zvířetice, Dalešice a Chudoplesy.
Po zrušení poddanství v XIX století zůstalo toto sdružení obcí vyjma Bradlece a Chudoples až do roku
1890, kdy potom tato skupina byla rozdělena na menší obvody, takže Bítouchov se osamostatnil
a jemu přidělená byla osada Dolánky a část Malého a Velkého Rečkova. Od které doby vznikl Malý
a Velký Rečkov není nijakých záznamů, ani o velikosti těchto obcí. V polovici XIX století čítala naše
obec asi 30 usedlostí, z nichž v roce 1866 v Malém Bítouchově 9 vyhořelo. Tímto požárem byly
postiženy ti nejchudší v naší obci. Na hašení požáru pro nedostatek vody nebylo ani pomyšlení,
protože voda byla dovážena v sudech až ze Zvířetic. O rok později byly vyhořelé domky za pomoci
druhých spoluobčanů a správy dvora Zvířetického znovu postaveny a tím počet usedlostí dostoupil
na svoji výši. Téměř za 50 let se v naší obci zvýšil počet domů asi o 20, takže naše obec čítala
před válkou 52 čísla popisná.
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4. Obyvatelstvo a demografická situace
stav 1.1.

narození

zemřelí

2010

323

3

7

17

10

326

2011

324

7

1

8

7

331

2012

331

7

1

4

18

323

2013

323

1

3

14

11

324

2014

324

2

7

9

5

323

2015

323

3

4

20

6

336

2016

336

5

3

34

6

366

2017

366

4

4

18

5

379

2018

379

3

5

9

9

377

2019

377

4

3

11

8

381

2020

381

7

7

22

9

394

2021

394

2

8

9

4

393

ROK

přistěhovaní odstěhovaní Stav k 31.12

Rozdělení obyvatel k 31.12.2021 dle částí obce
Bítouchov

Dolánky

Dalešice

274

65

54

5. Cestovní ruch
V nejbližším okolí obce se nachází zřícenina hradu Zvířetice, která je vyhledávaným turistickém cílem.
Díky zvyšující se oblibě cyklistiky a zvýšeného pohybu turistů, vyhledávajících právě blízkou zříceninu
je nutné obec Bítouchov dovybavit zejména lavičkami a jiným inventářem v podobě stojanů na kola,
odpadkových košů atd. Nejvhodnějším veřejným prostranstvím pro umístění je prostor okolo rybníka
a prostory u Obecních úřadu.

6. Infrastruktura
Obec Bítouchov je plynofikována v celém rozsahu. Obec Dalešice a Dolánky plynofikovány nejsou.
Vodovodní síť je vybudována v obci Bítouchov a Dalešice. Příprava výstavby vodovodu v obci Dolánky
probíhá od roku 2021, kdy byla dokončena projektová dokumentace a následně by mělo docházek
k samotné výstavbě vodovodu. V obcích není postavena kanalizace pro odpadní vody.
Obcí prochází silnice III. třídy.
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Spodní částí obcí Dalešice prochází železniční trať č.70 a č.80, ale zastávka na území obce není.
Nejblíže jsou železniční stanice Bakov nad Jizerou hlavní nádraží ve vzdálenosti 2 km a železniční
zastávka Debř ve vzdálenosti 2,5 km.
Do obcí zajíždí autobusová linka Mladá Boleslav-Bítouchov, která je od 11. 12. 2021 součástí Pražské
integrované dopravy.
V současné době je síť chodníků v obci Bítouchov neúplná a je plánované postupné rozšíření a oprava
chodníků stávajících.
7. Školství
Mateřská a základní škola v obcích není. Nejbližší školské zařízení je v Bakově nad Jizerou a díky
uzavřeným smlouvám mezi obcí a Mateřskou školou v Bakově nad Jizerou jsou děti obcí Bítouchov,
Dolánky a Dalešice brány rovnocenně. Občané také využívají školská zařízení v Mladé Boleslavi.

8. Zdravotnictví
V obci se nenachází zdravotní středisko. Občané využívají lékařské ordinace v přilehlém Bakově nad
Jizerou.
V současné době v obci není objekt sociální péče, domov důchodců nebo penzion pro starší občany.
9. Sport
Jediným sportovním zařízením v obci Bítouchov je Multifunkční sportovní hřiště.

10. Kultura
Obec Dolánky nedisponuje žádným kulturním zařízením, a proto je nutné pro setkávání občanů a
pořádání kulturních programů vybudování zpevněných ploch a přístřešku. Také je nezbytné pořízení
vybavení zejména laviček, stolů atd.
Obce Bítouchov má pro setkávání občanů a pořádání kulturních programů k dispozici prostory
salonku v budově č.p. 77 v majetku obce Bítouchov. Tyto prostory je nutné dovybavit projekční a
ozvučovací technikou.
Obec Dalešice má pro setkávání občanů a pořádání kulturních programů k dispozici prostor na skále,
kde je však také nutná výstavba zpevněných ploch a přístřešku.
V rámci obce je k dispozici obecní knihovna, kde je nutné dovybavit kuchyňku, přidat venkovní sezení
u knihovny včetně mobilního stanu.
11. Služby
V obci Bítouchov je k dispozici místní pohostinství, které dává obec do pronájmu.
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12. Odpadové hospodářství
Obce neprovozují sběrný dvůr ani vlastní kompostárnu. Svoz komunálního a tříděného odpadu je
zajištěn svozovými firmami.
Pro zlepšení podmínek pro třídění odpadů je nutné zejména v obci Dolánky vybudovat sdružené míst
na nádoby tříděného odpadu.

13. Správa obce
Správa je v obci zastoupena obecním úřadem. Obecní zastupitelstvo je 7členné, v současnosti obec
zastupuje starosta
14. Rozpočtové hospodaření obce
Příjmy a výdaje 2016-2020
PŘÍJMY
2017

Daňové

2018

2019

2020

2021

5 580 758,00 Kč 5 186 177,00 Kč 5 617 093,00 Kč 5 331 578,00 Kč 6 095 772,00 Kč

Nedaňové

103 246,00 Kč

116 447,00 Kč

121 007,00 Kč

257 095,00 Kč

158 682,00 Kč

Kapitálové

0,00 Kč

0,00 Kč

282 469,00 Kč

107 066,00 Kč

64 353,00 Kč

70 708,00 Kč

118 602,00 Kč

80 474,00 Kč

934 419,00 Kč

584 252,00 Kč

transfery

5 754 712,00 Kč 5 421 226,00 Kč 6 101 043,00 Kč 6 630 158,00 Kč 6 903 059,00 Kč

VÝDAJE
2017

běžné
Kapitálové

2018

2019

2020

2021

3 509 900,00 Kč 2 863 046,00 Kč 4 734 600,00 Kč 3 157 811,00 Kč 3 183 816,00 Kč
264 508,00 Kč

3 474 886,00 Kč

436 671,00 Kč

1 635 879,00 Kč 3 315 195,00 Kč

3 774 408,00 Kč 6 337 932,00 Kč 5 171 271,00 Kč 4 793 690,00 Kč 6 499 011,00 Kč

FINANCOVÁNÍ

celkem

2017

2018

2019

2020

2021

1 980 304,00 Kč

-916 705,00 Kč

929 772,00 Kč

1 836 469,00 Kč

404 048,00 Kč

POZN: + přebytkový rozpočet
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B. Přehled strategických cílů v obci Dolánky, Dalešice a Bítouchov
1. Oblast infrastruktury
-

Vybudování nových chodníků a oprava stávajících.

-

Vybudování vodovodního řádu v obce Dolánky.

-

Rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení.

-

Rekonstrukce a oprava stávajících komunikací.

-

Posílení mobilního signálu, zejména v obci Bítouchov a Dolánky.

-

Zpracování koncepčních řešení odkanalizování obce Bítouchov a možnosti dotací.

-

Vybudování nové hasičské zbrojnice.

2. Oblast odpadového hospodářství
-

Vybudování nových sběrných míst pro likvidaci tříděného odpadu.

-

Rozšiřování stávajících míst pro likvidaci tříděného odpadu (objem, nově tříděné odpady).

-

Budování míst pro umísťování bioodpadu.

3. Oblast kultury
-

Vybudování míst určených pro pořádání kulturních akcích a setkávání občanů v obcích, a to i
za nepříznivého počasí (budování přístřešku a pořízení mobilních stanů).

-

Pořízení vybavení sloužícího pro kulturní a společenské akce v obcích.

4. Ostatní cíle
-

Pořízení mobiliáře do obcí, zejména parkových laviček, odpadkových košů, stojanů na kola.

-

Pořízení/výstavba skladu mobilní inventář v majetku obce Bítouchov.

-

Pořízení techniky pro potřeby obce zejména na údržbu zeleně, úklidu sněhu.

-

Zvýšení cestovního ruchu v obcích.

Schválení zastupitelstvem obce dne: 7.3.2022
Usnesení č. 136/2022.
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