
Vážení občané obce Habří, 

  rád bych Vám jménem zastupitelstva obce Habří poděkoval za spolupráci v roce 2019 a popřál 

Vám šťastný a úspěšný rok 2020 

 

V rámci uplynulého, prvního funkčního roku současného zastupitelstva obce, bych chtěl stručně 

shrnout důležité body jeho práce a důležité momenty roku v obci: 

• V prosinci roku 2018 byl schválen nový územní plán obce. 

• V lednu byla dojednána dohoda s bratry Havnerovými o změně územního plánu obce 

ohledně pozemků v oblasti U Fajtalů. Tato změna aktuálně probíhá a po jejím schválení by 

měl být definitivně vyřešen potenciální problém s možnou developerskou výstavbou na 

zmíněných pozemcích. 

• V dubnu bylo rozhodnuto o změně poskytovatele služeb v oblasti svozu komunálního 

odpadu z důvodů snížení celkových nákladů.  

• V červenci bylo rozhodnuto o instalaci nových dopravních značek kvůli omezení rychlosti a 

celkovému zklidnění dopravní situace uvnitř obce. 

• V srpnu byl díky vstřícnosti majitelů dojednán a chválen převod pozemků, včetně kapliček 

na nich umístěných, se sl. Lávičkovou (kaplička „u Bíců“) a p. Chromým (kaplička „u 

Drnků“). Tento převod by měl proběhnout v roce 2020. Obec se tímto současně zavázala, 

že bude provedena celková oprava zmíněných kapliček a že se o ně obec bude 

do budoucna řádně starat. 

• V září obec oficiálně požádala o bezplatný převod pozemku a kaple u Sv. Víta a pozemku a 

ruiny kostela Sv. Víta od státu. Převod pozemku s kaplí je již úřady předběžně schválen, 

převod pozemku s ruinou kostela by měl proběhnout někdy v polovině roku 2020 

• V průběhu celého roku probíhala v obecních lesích intenzívní těžba dřeva z důvodů 

kůrovcové kalamity. 

• V prosinci bylo rozhodnuto o opravě kaple Jana Nepomuckého na návsi a kapličky u 

myslivny. V rámci této akce bude požádáno o možnou dotaci od Jihočeského kraje. 

• Co je velice potěšující, v roce 2019 v obci oficiálně přibylo 13 obyvatel. Obec se rozrostla o 

rodinu Vondrouškových, Sobotkových, pí. Benešovou s dětmi, manžele Šulistovi a 

Majdalénku Lieblovou.  

• Navždy nás opustil pan Rudolf Rienessl a Roman Tomek   

 

Tímto bych chtěl velice poděkovat celému zastupitelstvu obce za jeho celoroční práci. 

 

Jmenovitě bych chtěl také poděkovat: 
 

panu bývalému starostovi Josefu Chromému za spolupráci a neocenitelné rady v rámci mojí práce 

starosty 

panu Janu Chromému a Rosťovi Pufferovi za organizaci a kontrolu těžby dřeva v lese 

panu Radkovi Chromému za údržbu zeleně v obci  
 

 

Daniel Bednář 

starosta obce Habří 

 


