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     Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje 

 

Nákup dopravního automobilu pro JPO Lhota pod Libčany 

Hasiči ze Lhoty pod Libčany získali nový dopravní automobil Ford Transit kombi s přívěsem 

pro přepravu požárního družstva k zásahům při plnění úkolů požární ochrany, k naplnění 

požadavků dle pokynů Záchranného hasičského sboru Královéhradeckého kraje a řešení 

situací dle povodňového plánu. 

Nový dopravní automobil bude sloužit při přepravě osob a materiálu a také z důvodu 

možnosti dopravy členů jednotky, kteří nevlastní řidičské oprávnění skupiny C na místo 

zásahu. Automobil bude možné využívat také při nutnosti technické pomoci, při které nejsou 

zapotřebí hasební látky (např. spadlé stromy, povodně, úklid silnice po dopravní nehodě, 

pátrání po ztracených osobách atd.). Na přívěsu se bude vozit hasičská stříkačka PS-12, 

čerpadlo, centrála, hadice ke stříkačce a další vybavení potřebné k zásahům (lopaty, košťata, 

případně skládací žebřík atd.).   

Celkové náklady na projekt „Nákup dopravního automobilu pro JPO Lhota pod Libčany“   

činily 1 015 687  Kč, z toho dotace Královéhradeckého kraje 300 000 Kč a dotace Ministerstva 

vnitra České republiky 450 000 Kč, ostatní prostředky poskytl zřizovatel požární jednotky 

Obec Lhota pod Libčany. 

Přínosem realizovaného projektu pro Královéhradecký kraj je zkvalitnění vybavení hasičskou 

technikou JPO III Lhota pod Libčany a zvýšení připravenosti a akceschopnosti této 

jednotky při výkonu činností požární ochrany v součinnosti s ZHS Královéhradeckého kraje a 

při řešení mimořádných událostí. Tímto je posíleno zajištění adekvátní ochrany obyvatel, 

eliminace dopadů a rizik v případě vzniku mimořádných událostí. Nový dopravní automobil 

zvyšuje mobilitu a operativnost této JPO při spolupráci s dalšími jednotkami v rámci 

Královéhradeckého kraje.   

 



Lhota pod Libčany – rozšíření ČOV - 1. etapa 
 

Projekt v rámci programu 19ZPD09 - Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod 

 

 

 

 

 

 

 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje 



Projekt „Základní škola Lhota pod Libčany stavební úpravy - I. etapa“ je spolufinancován 

Evropskou unií. 

 

Název projektu: Základní škola Lhota pod Libčany stavební úpravy - I. etapa 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013501 

Žadatel: Obec Lhota pod Libčany 

 

Popis projektu: 

V rámci projektu bude zajištěna bezbariérovost celé budovy. Tím projekt reaguje na dnešní 
snahu poskytnout všem občanům rovný přístup jak ke vzdělání, tak i v dalších sférách života. 
Bezbariérový bude jak přístup do všech podlaží školy a všech prostor pro zajištění základního 
vzdělávání a rovněž bude zřízeno i nezbytné sociální zařízení pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. 

 

Cíle projektu: 

Cílem projektu je zajištění bezbariérovosti celé budovy Základní školy Lhota pod Libčany, tak 
aby bylo umožněno všem žákům, i těm se zdravotním handicapem, školu navštěvovat. 
Bezbariérovost přístupu do budovy i všech prostor pro výuku v přízemní a prvním patře bude 
zajištěna stavebními úpravami.   

 
Celkové zdroje: 5 916 698,00 Kč 

Celkové nezpůsobilé výdaje: 2 478 247,00 Kč 

Celkové způsobilé výdaje: 3 438 451,00 Kč 

Podpora celkem: 3 266 528,45 Kč 

Datum zahájení: 2. 9. 2019 

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021 



 

 

 

 

Projekt „Veřejná hřiště v obci Lhota pod 

Libčany“ byl realizován za příspění 

prostředků státního rozpočtu ČR, z programu 

Ministerstva pro místní rozvoj.                     



 

 

 

 

Projekt „Dětská hřiště obce Lhota pod 

Libčany“ byl realizován za příspění 

prostředků státního rozpočtu ČR, z programu 

Ministerstva pro místní rozvoj.                     


