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1) Místní program obnovy vesnice pro Obec Bílou je zpracován v návaznosti na územně plánovací
dokumentaci. Jedná se o významný podklad pro obecní zastupitelstvo, pro zodpovědná stanoviska k
jednotlivým stavbám a činnostem ve správním území obce. Cílem tohoto programu je vytvoření podkladů a
podmínek pro obnovu obce,jejích sídel a krajiny. Zejména pro uchování již existujících
přírodních,urbanistických a architektonických hodnot a dále stanovení zásad pro další rozvoj obce.
Schválený místní Program obnovy vesnice podpoří snahu obyvatel o vytvoření ekonomicky,sociálně,kulturně
i ekologicky stabilního prostředí na území obce.
2) V dotčeném území je doloženo osídlení již ve 3.tisíciletí př.n.l. nálezy kamenných nástrojů v
Petrašovicích,dále ve 2. tisíciletí př.n.l. keramika z Klamorny a z 1.tisíciletí př.n.l. zlomky keramiky z
Letařovic. Slovanské osídlení od 5.stol.n.l. Toto trvalé osídlení bylo posíleno založením cisterciánského
kláštera v pol.12.stol. a založením johanitské komendy na konci 13.stol. V této době patřilo celé území rodu
Markvarticů. Po době husitských válek, přechází panství do rukou Vartemberků za nichž došlo na celém
území k velkému rozkvětu. Z roku 1590 pochází urbář dubského panství,který uvádí osady Vlčetín, Luhov,
Bohdánkov, Petrašovice, Kohoutovice,Dolení Vesec, Kocourov, Bílý Dehtary,Chvalčovice, Hradčany,
Trávníček a Letařovice. V urbáři jsou uvedeny i počty usedlostí v jednotlivých osadách. Od konce 16.stol. patří
panství Smiřickým a po roce 1620 Albrechtu z Valdštejna. Po třicetileté válce bylo celé území zpustošeno.
Další majitelé byli klášter augustiniánek,dolnorakouský náboženský fond a v roce 1838 koupil dubské panství
kníže Rohan.
V roce 1850 se stal Český Dub okresem,v roce 1928 bylo území připojeno k okresu Turnov a od roku 1960 je
území obce začleněno do okresu Liberec. Z původních obcí Bílá,Vlčetín, Chvalčovice, Hradčany, Letařovice,
Trávníček, Petrašovice, Kohoutovice a Bohdánkov byly vytvořeny po roce 1950 MNV Bílá, Vlčetín,Hradčany
a Petrašovice,které se v roce 1975 sloučily do jednoho celku a to MNV Bílá. Po roce 1989 nedošlo,tak jako u
mnohých sousedních obcí,k dělení a vznikla Obec Bílá.
3) Řešené území je administarativně členěno do pěti katastrálních území a řady částí sídel a osad. Území obce
leží pod jižními svahy Lužických hor,na severu sousedí s obcemi Šimonovice a Proseč p.Ještědem,na východě
s územím města Hodkovice n.M.,na západě s územím města Český Dub,na jihu s obcemi Sychrov,
Vlastibořice a Kobyly.

Osady v Kat.území: Bílá

- Bílá - samoty Písky,Cihelna

Hradčany

- Hradčany,Letařovice,Trávníček

Chvalčovice

- Chvalčovice,Dehtáry,Klamorna

Petrašovice

- Petrašovice,Bohdánkov,Kohoutovice,Vesec a
Kocourov,samoty Citeř,Smrčina

Vlčetín

- Vlčetín,Hoření Vlčetín,Luhov,Domaslavice,
samoty Poklička,Na kopci

Rozloha území obce je 3.422 ha,z toho zemědělské půdy je 1.634 ha,lesní půdy je 786 ha a nezemědělské
půdy 1.002 ha.

Místní program obnovy vesnice.
Infrastruktura:
- výstavba kanalizace a ČOV Bílá
- výstavba kanalizace a ČOV Vlčetín
- rozšíření VO Vlčetín a Petrašovice (2018)
- postupná výměna stávajících svítidel VO za LED lampy
- pokračování v průběžném opravování usedlosti Luhov

Životní prostředí, zeleň, obecní lesy:
- výměna druhé půlky třešňové aleje podél areálu AGRO Bílá
- likvidace náletu podél obecních komunikací a na obecních prostranstvích, výsadby nové zeleně
- průběžné ošetřování významných krajinných prvků a památných stromů
- hospodaření v obecních lesích dle schváleného LHP, pořízení techniky pro hospodaření v lesích
- revitalizace rybníka na Luhově

Doprava, místní komunikace:
- postupná rekonstrukce MK v rajonu obce Bílá
- rekonstrukce mostu na návsi v Petrašovicích (2018)
- doplnění dopravního značení a výstavba orientačního značení uvnitř obce
- odvodnění komunikací-výstavba a úpravy příkopů, žlabovnice, příčné žlaby, zatrubnění
- vybudování chodníků a dalších opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců
- doplnění techniky potřebné pro údržbu a opravy komunikací a ost.obecního majetku
- instalace měření rychlosti ve Vlčetíně ve směru od Hodkovic n. M. (2018)

Tělovýchova a sport:
- vybudování multifunkčního sportovního zázemí u has.nádrže ve Vlčetíně
- vybudování multifunkčního sportovního zázemí u has.nádrže v Petrašovicích
- technická úprava has.nádrže v Petrašovicích pro účely koupání
- vybudování cyklostezky Karoliny Světlé Domaslavice-Vlčetín-Bohdánkov-směr Hodkovice
- průběžné dokončování sportovního areálu - osazení laviček, výstavba zábradlí kolem hřiště,
zpevněné plochy, závlaha

Veřejná prostranství:
-úprava vzhledu veř. prostranství-návsí Petrašovice,Bohdánkov,Letařovice,Hradčany,Chvalčovice
(ozelenění,stříšky nad kontejnery na tříděný odpad, nástěnky, turistické mapy, zpevnění povrchu
–obrubníky, parkovací místa)

Školství:
- postupné zlepšování technického stavu původního pavilonu MŠ
- postupné instalování zařízení a vybavení dle požadavků a potřeb
- dokončení venkovních úprav v areálu mateřské školy (2014)
- výstavba hrací plochy za mat.školkou (2015)

Požární ochrana:
- rekonstrukce has. nádrže Chvalčovice (2015)
- celková oprava has.nádrže Vlčetín (2016)
- zateplení hasičské zbrojnice Bílá (2018)
- opravy a obměna hasičské techniky a hasičského materiálu (průběžně podle potřeby)

- pořízení dopravního automobilu pro zásahovou jednotku (2017)
- příprava výstavby nové has.zbrojnice na Bílé pro potřeby zásahové jednotky

Kultura a památky:
- zlepšení technického stavu kult.domu – zateplení celého objektu (2015)
- výstavba pergoly nad venkovním sezením u KD Bílá (2015)
- zlepšení technického stavu zařízení Vlčetín – zateplení celého objektu, výměna oken a vytápění (2017)
- průběžné opravy památkově chráněných objektů v majetku obce (kapličky, kříže, boží muka)
- průběžné opravy ostatních sakrálních objektů v majetku obce (kapličky, kříže, boží muka)
- oprava centrálního kříže hřbitov Bílá
- oprava fasády kostela sv. Jakuba a obvodové zdi hřbitova v Letařovicích, výměna oken, okenic (2016-17)
- podpora místních kulturních a sportovních aktivit

Místní program obnovy venkova byl schválen na schůzi zastupitelstva dne: 2.4.2014 pod č.usn. 15/14

