
                            STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT 2021 – 2025 
 

O B E C   H A B Ř Í 

 

Strategický rozvojový dokument 

NA ROKY  2021 – 2025 

 

 

 

 

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce Habří dne: 20.10.2021 

 

 

 



                            STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT 2021 – 2025 
 

 

Strategický rozvojový dokument obce Habří na období 2021 – 2025 

 

Úvod: 

Rozvojový strategický dokument obce Habří pro období let 2021 - 2025 je komplexní 

programový dokument, který formuluje strategii rozvoje celé komunity, jejího fungování i 

rozvoje celého území. Tato strategie musí být komplexní s důrazem na souvislosti a 

vzájemnou podporu navržených cílů a programů. Strategický dokument je dlouhodobým 

dokumentem naznačujícím záměry obce na období minimálně pěti let, který se nemůže 

omezit pouze na jedno volební období zastupitelstva či na období platnosti územního plánu. 

V podstatě představuje jistou formu dohody o tom, čeho chce obec v nejbližším pětiletí 

dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Nejedná se však o dokument neměnný, naopak 

musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován. Strategický dokument usiluje o 

dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a tím, co je možné, rovnováhy mezi dalším 

rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbánních a kulturních hodnot. 

Je zde deklarována vize obce, která je všeobecnou dohodou o budoucnosti. Na základě analýz 

definuje cíle obce a navrhuje konkrétní rozvojové projekty. Umožní tak lépe plánovat a dobře 

hospodařit s finančními prostředky rozpočtu obce, včetně účelného čerpání prostředků. 

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 

strategického dokumentu jako jistým způsobem nadřazeného dokumentu.  

 

Strategický dokument umožní obci zejména:  

o naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce  

o rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci  

o koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci  

o lépe prosazovat a chránit veřejný zájem  

o kvalifikovaně formulovat další koncepční dokumenty  

o stanovit priority investičního programu  
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Základní údaje obce: 

Typ úřadu: Obecní úřad 

Ičo: 00581283 

Kraj: Jihočeský 

Okres : České Budějovice 

Příslušnost k pověřenému úřadu: České Budějovice 

Příslušnost ke stavebnímu úřadu: České Budějovice 

Příslušnost k matričnímu úřadu: České Budějovice 

Příslušnost k finančnímu úřadu: České Budějovice 

Adresa: Habří 32, 37384, Dubné 

E-mail: obec@habri.cz 

www: www.habri.cz  

Úřední hodiny 

Středa 18:30 - 19:30 hod. 

 

Obec Habří leží v CHKO Blanský les vzdálená 12 km západně od Českých Budějovic. Rozloha obce je 

548 ha, počet obyvatel koncem roku 2021 je 108. Obec je vlastníkem 36 ha lesa a vodovodu. V obci je 

vybudovaná jenom část kanalizace. V obci je penzion s možností ubytování, dále pohostinství, drobní 

podnikatelé, sbor dobrovolných hasičů a myslivecké sdružení. 

Demografické údaje 

Počet obyvatel: 108 

Počet obyvatel 

 Počet bydlících obyvatel k 31.12.2020 

Počet obyvatel ve věku 

0-14 let 15-59 let 60 a více let 

Celkem 108 15 63 30 

Muži 59 9 36 14 

Ženy 49 6 27 16 

 

 

mailto:obec@habri.cz
http://www.habri.cz/
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Veřejné budovy občanské vybavenosti 

Obecní úřad  

Obecní úřad se nachází na adrese Habří 32, 37384 

Pošta  
Pošta pro obec Habří – Pošta Dubné, 37384  

Lékař  

Lékařská péče je k dispozici v 5 km vzdálené obci Dubné 

 

Školství  

Mateřské školy jsou k dispozici v obcích: 1,5 km obec Lipí a 5 km obce Dubné 

Základní škola je k dispozici: 5 km obec Dubné  

 

V obci se nenachází žádná veřejná sportovní zařízení. Je k dispozici dětské hřiště 

 

 

Objekty památkové hodnoty 

 

•  Bývalá tvrz čp. 2 a 3, z 15. století, s pivovarem čp. 1  

•  Kaple sv. Jana Nepomuckého, na návsi vedle tvrze. Obdélná stavba s trojúhelníkovým 

štítem, zakončeným zvoničkou, byla pořízena na místě starší kapličky v roce 1867; nynější 

zvon pochází z roku 1946.  

•  Usedlosti čp. 5 a čp. 8 ze druhé poloviny 19. století  

•  Zřícenina kostela sv. Víta, asi kilometr západně od vsi. Kostel byl založen při „zázračné“ 

studánce roku 1644 na popud vyšebrodského opata Wenschuha. Za josefinských reforem v 

roce 1787 zavřen, vyklizen (část vybavení se dochovala v boršovském kostele sv. Jakuba 

Staršího) a ponechán svému osudu. V nedávné době bylo torzo kostela částečně vyzděno a 

zakonzervováno roku 1994.  

•  Kaple Nejsvětější Trojice v sousedství zříceného kostela, zbudována jako náhrada za něj 

přičiněním kvítkovických a haberských obyvatel v roce 1890 

 

Dopravní obslužnost 

 

Je zajištována pouze dopravou silniční, a to ze směru od Lipí – ČB, a nebo ze směru Dubné, 

Kvítkovice, ČB. Tato komunikace patří SUSJk. Obec Habří má současně ve vlastnictví obecní a 

obslužné komunikace. 

 

Vodohospodářské objekty a objekty pro sběr a likvidaci odpadů  

Obec Habří má ve vlastnictví obecní vodovod, který je napájen s vodojemu, umístěném nad obcí 

Habří. Ten je napájen sítí studen na Haberském vrchu. Odpadní vody jsou částečně sváděny potrubím 

a částečně pomocí vsaků. Obec nemá čistírnu odpadních vod. 
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Komunální odpad je shromažďován individuálně, do popelnic. Svoz probíhá každých 14 dní. Tříděný 

odpad je shromažďován na obecním sběrném dvoře u obecního úřadu a dále je možno ukládat odpad 

ve sběrném dvoře společnosti FCC České Budějovice s.r.o. 1x ročně je k dispozici velkoobjemový 

kontejner.  

 

 Informovanost občanů 

Veškeré důležité informace jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.habri.cz , na 

úřední desce v obci. Veškeré záležitosti týkající se obce jsou projednávány na veřejných 

zasedáních zastupitelstva. V obci funguje rozhlas.  

 

 Akce osvětové, kulturní, sportovní a sociální 

a) podpora místních spolků a sdružení, aktivit občanů, sloužících ke kulturnímu, osvětovému 

a sportovnímu vyžití 

b) zajištění funkčnosti internetových stránek, jejich aktualizace pro lepší informovanost 

občanů 

c) organizovat a podporovat setkávání seniorů 

d) šířit osvětovou činnost mezi občany o zlepšení vzhledu obce 

e) udržovat tradice pro příští generace 

 

Akce k zachování, obnově a rozšíření venkovské zástavby 

o Aktivně spolupracovat s obcemi v rámci Mikroregionu Blanský les na základě 

strategického rozvojového dokumentu 

 

o Spolupracovat s ostatními obcemi v regionu, vzájemně se informovat o jednotlivých 

aktivitách a nabídkách pro občany. 

 

Podpořit tvůrčí a podnikatelské aktivity občanů, které přinesou nové nápady a rozšíří 

možnost zaměstnání v obci a v nejbližším okolí. 

 

Vize obce a globální cíl 
       

Strategická vize rozvoje obce Habří je základní strategickou orientací deklarující čeho chce 

obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu dosáhnout. Strategická vize 

rozvoje je charakteristická komplexním pohledem na obec. 

http://www.habri.cz/
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Obec Habří představuje tuto vizi rozvoje obce: 

o V horizontu Rozvojového strategického dokumentu obce chce být obec Habří prosperující 

obcí s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje obce, s hezkým prostředím, poskytující 

venkovské bydlení, s přitažlivou krajinou nabízející možnosti pro aktivní odpočinek 

v přírodě, klidným a bezpečný místem podporujícím dobré mezilidské vztahy a pestrá 

společenský život. 

o Chce být aktivní obcí vytvářející dobře fungující celek, dobře se prezentující navenek, 

s vysokou úrovní bezpečnosti pro obyvatelstvo, obcí s čistotou, pořádkem a estetickým 

vzhledem celé obce 

o Obec chce upevňovat trend území, založený na smyslu pro pořádek a pracovitosti 

spokojených občanů. 

o Ke zlepšení spokojenosti občanů i k prosperitě obce bude pomáhat s rozvojem 

volnočasových aktivit. Chce vytvářet předpoklady kvalitního trávení volného času pro 

všechny skupiny obyvatel i návštěvníky obce a zajistit příležitosti dostačujícího 

sportovního a kulturního vyžití. 

o Obce Habří chce být místem podporující rozvoj podnikatelských činností se zájmem o 

upevňování přátelských vztahů mezi obyvateli, o rozšiřování nabídky volnočasových 

aktivit a o udržování tradičních kulturních a společenských akcí na území obce se, 

zapojením obyvatel do dění v obci. 

 

Seznam plánovaných akcí: 

2021-2022 

1. Výstavba multifunkčního sportovního hřiště a okolní infrastruktury 

2. Oprava kaple a kapliček 

3. Rozšíření mobilního vybavení obce pro pořádání kulturních akcí (poutě, setkání 

důchodců, zakončení jara atd.) 

4. Rozšíření vodovodu + oprava vodovodní sítě 

5. Oprava objektu obecního úřadu, rekonstrukce zpevněných ploch a úpravy okolí obecního 

úřadu 

2023-2024 

1. Rozšíření vodovodu + oprava vodovodní sítě 

2. Výstavba a rekonstrukce obecního vodojemu 

3. Oprava objektu obecního úřadu, rekonstrukce zpevněných ploch a úpravy okolí obecního 

úřadu 

4. Úprava parků a veřejné zeleně 

2025 

1. Úprava parků a veřejné zeleně 
2. Výstavba a rekonstrukce obecního vodojemu 
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Zdroje financování: 

Mezi zásadní zdroje financování řadíme: 

o Pravidelné příjmy obecního rozpočtu: Roční rozpočet obce, včetně plánovaných 

předpokládaných dotací, se pohybuje okolo – 3 100 000,-Kč. Tyto příjmy je nutné 

směřovat zejména na základní opravu a údržbu obecního majetku – v omezené míře pak 

na investice, kde není možné využít dotací. 

o Dotační tituly: Jedná se zejména o dotační tituly vypisované Jihočeským krajem, MAS 

Blanský les, jednotlivými ministerstvy a Evropskou unií. 
 

 

ZÁVĚR                                  
 
Rozvojový strategický dokument obce Habří na období let 2021 - 2025 je vytvořen tak, aby 

odrážel potřeby obyvatel, přispíval k dalšímu rozvoji obce, zachoval její ráz pro budoucí 

generace a ohleduplně přistupoval k okolní krajině a přírodě vůbec.                     

Tento program je reálně splnitelný v delším časovém horizontu. Pro splnění projektů je 

hlavní podmínkou získání finančních prostředků, a to z vlastních i dotačních programů. Tento 

plán není uzavřeným dokumentem. Může být průběžně doplňován a aktualizován podle 

potřeb a finančních možností obce Habří. 

Veškeré změny dokumentu budou projednávány v zastupitelstvu obce Habří.                                                      

Rozvojový strategický dokument je základním podkladem pro plánování rozvoje obce na 

jednotlivá léta. Jde o závazný dokument pro zastupitelstvo obce a měněn může být pouze 

usnesením obecního zastupitelstva 

 

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce Habří: 20.10.2021 

 

 

 

Podpis starosty……………………                                                    Podpis místostarosty………………………. 


