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Strategický rozvojový plán obce Libějice na
období 2017 - 2021
Tento strategický rozvojový plán je vytvořen pro horizont roku 2017 – 2021 a
postihuje všechny známé aktivity obce a dalších subjektů týkající se rozvoje obce
Libějice k datu jeho zpracování.

A.1.

Situační rozbor

Vznik a historický vývoj obce
Vesnice Libějice má hluboké historické kořeny. Vesnice Libějice (původním názvem
Libějovice) je raně středověkého původu, první písemná zpráva o obci pochází z r. 1379
(podle tzv. urbáře Rožmberského z roku 1379). Ve 14. století patřila ves k panství
Příběnickému. Po roce 1420, kdy posádka Táborská dobyla hrad Příběnice, byly všechny
vesnice včetně obce Libějice připojeny k panství obce Táborské. Později byla obec Libějice
připojena k panství Choustnickému a v roce 1550 k panství Želečskému. První konkrétní
záznamy o obci, které dávají podrobný obraz o počtu gruntů, rozlohách polností a stavu chovů
hospodářských zvířat, lze čerpat z tzv. berní rolly, pocházející z roku 1654.

Základní údaje o obci
Obec Libějice leží v nadmořské výšce 490 m na jih od okresního města Tábora ve
vzdálenosti asi 7 km. Rozloha katastrálního území obce činí 295 ha. Hlavní funkcí krajiny je
zemědělství, lesních porostů v katastru obce je mimořádně málo. V katastrálním území obce
se nenacházejí žádné významné stavební památky. Střízlivá venkovská architektura jihočeské
vesnice je místy narušena nevhodnými stavebními úpravami prováděnými v průběhu celého
poválečného období, zejména výstavba zemědělského areálu na severovýchodním okraji obce
charakter jihočeské vesnice v žádném případě nepodpořila.
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Zajímavosti o obci
Na okraji katastru obce je železniční zastávka elektrické dráhy Tábor – Bechyně. Tato
trať je v provozu od roku 1903 a je první železniční dráhou ve střední Evropě, která byla od
počátku stavěna i provozována jako elektrická. Autorem projektu dráhy je významný český
technik, průmyslník a vynálezce František Křižík.
V těsné blízkosti obce Libějice vede dálková cyklotrasa Greenway Praha – Vídeň
(Praha – Příbram – Tábor – Jindřichův Hradec – Znojmo – Valtice – Vídeň) o celkové délce
470 km. Cyklotrasa je středně náročná, prochází rozmanitými regiony mezi těmito dvěma
evropskými metropolemi a spojuje místa přírodně, historicky a kulturně zajímavá a cenná.

Obyvatelstvo
Dle demografických průzkumů z let 1970, 1980 a 1991 měly Libějice trvale sestupný
počet trvale bydlících obyvatel ze 120-ti v roce 1970 až na 105 obyvatel v roce 1991. Podle
údajů z posledního sčítání lidu měla obec Libějice k 26.3.2011 108 trvale bydlících obyvatel,
což bylo po dlouhé době přece jen určité zvýšení. K 31.12.2015 bylo v obci 128 trvale
bydlících obyvatel, což představuje po létech významné zvýšení. Mírný nárůst je také v počtu
trvale obydlených bytů, k dnešnímu datu 42 trvale obydlených bytů ve staveních venkovského
typu a v moderních rodinných domech.
V obci probíhá další výstavba nových rodinných domků, kterou podpořilo schválení
územního plánu obce na počátku roku 2010. Rekreační využití obce i jejího katastrálního
území je minimální, jedná se pouze o dvě chalupy.
V průběhu roku 2016 (do vydání tohoto dokumentu) byl v obci zkolaudován jeden
rodinný domek a další dva jsou ve výstavbě.

Zaměstnanost
Převážná většina ekonomicky činného obyvatelstva vesnice vyjíždí za prací do
okresního města Tábora nebo do k němu přilehlých obcí Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí.
Jedinou pracovní příležitostí v obci je zemědělská výroba. V obci jsou 2 soukromě
hospodařící rolníci a jedna provozovna tiskařské firmy.
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Přesto, že v obci nejsou žádné pracovní příležitosti, je v obci Libějice stabilně nízká
úroveň nezaměstnanost, která se drží pod hranicí nezaměstnanosti okresu Tábor - dle údajů
Českého statistického úřadu byla v roce 2015 míra registrované nezaměstnanosti v obci
Libějice celkem 4,80% (viz Tab. č. 1).
Údaje o míře zaměstnanosti za celý rok 2016 pro obec Libějice nejsou ke dni
zpracování tohoto dokumentu k dispozici.
Míra registrov. nezaměstnanosti - dosažitelní
Celkem

4,80 %

Muži

5,09 %

Ženy

4,51 %

Tabulka č. 1: Míra registrované nezaměstnanosti v obci Libějice v roce 2015
Ve srovnání s okresem Tábor (viz Tab. č. 2) je míra nezaměstnanosti v obci Libějice
mírně pod průměrem okresu.
Míra nezaměstnanosti v Jihočeském kraji (k 11/2016)

Tabulka č. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl
nezaměstnaných osob k 30. 11. 2016

Popis komunikací, vlastnictví a jejich stavu
Komunikace v katastrálním území obce Libějice jsou kromě jediné výjimky v
obecním vlastnictví a jsou kategorizovány jako místní komunikace. Pouze komunikace, která
vede do obce z křižovatky Lom – Větrovy na východním okraji katastru obce (silnice číslo
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III/1373), je ve vlastnictví Jihočeského kraje a její správa a údržba je prováděna SÚS
Jihočeského kraje, závod Tábor.
Stav místních komunikací je dobrý, na všech místních komunikacích byly
v posledních létech provedeny opravy asfaltového povrchu. Výše zmiňovaná komunikace ve
správě a údržby Jihočeského kraje je místy popraskaná a je nutno provést lokální opravy
jejího povrchu.

Veřejná doprava
Obec Libějice má na severozápadním okraji katastru (cca 500 metrů od obce)
vlakovou zastávku na regionální trati Tábor – Bechyně. V uplynulém období došlo ke
změnám ve frekvenci a návaznosti klíčových spojení a dále došlo v roce 2010 k podstatnému
zhoršení spojení vlivem omezení počtu vlakových čet. Dopravce v návaznosti na toto omezení
redukoval spoje tak, že nebyla zachována návaznost v Táboře na dálkové spoje ze směru
České Budějovice a Praha.
Jistě i díky vlivu zainteresovaných obcí se podařilo docílit změnu a dopravce v roce
2011 nasadil dopravce vozy typu Regionova, které umožnily obnovit tuto návaznost a zároveň
i podstatně zvýšily komfort dopravy. Spojení mezi Táborem a Bechyní je nyní zajištěno 16-ti
spoji ve všední den (8 x ve směru Tábor a 8 x ve směru Bechyně) a 12-ti spoji v sobotu a
v neděli (6 x ve směru Tábor a 6 x ve směru Bechyně).
Další možností pro obyvatele obce je doprava ze sousední obce Slapy (cca 1,5 km),
kde je již dostupná jak dálková autobusová doprava (trasa České Budějovice –Týn nad
Vltavou – Bechyně – Tábor – Praha) a lokální autobusová doprava Bechyně – Tábor. Do obce
Slapy zajíždí také MHD Tábor - linka č. 30.
Pokud by došlo k rozvoji bydlení v obci, bylo by vhodné jednat s městem Tábor o
prodloužení některých spojů MHD přímo do centra obce Libějice.

Zásobování elektřinou
Transformační stanice VN/NN
Obec Libějice je v současné době napájena dvěma transformačními stanicemi 22/0,4
kV, které jsou napájeny přípojkami nadzemního vedení 22 kV.
Vyvedení výkonu z transformační stanice ve středu obce je do obce provedeno
nadzemním vedením na betonových stožárech a zemním kabelovým vedení NN.
6
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Vyvedení výkonu z transformační stanice na severním konci obce je do obce
provedeno zemním kabelovým vedení NN.
Výkonová bilance - stávající stav - při současném poměru trvale obydlených objektů a
stávající podnikatelské činnosti jsou stávající transformační stanice osazeny transformátory,
které vyhovují pro stávající odběry a zatížení. V transformačních stanicích je výkonová
rezerva.
Výkonová bilance - navrhovaný stav - u stávajících transformačních stanic v obcích bude v
případě nárůstu spotřeby elektrické energie nutná výměna transformátoru. V územním plánu
obce se při přípravě nové výstavby počítá s doplněním další nové transformační stanice ve
východní části obce.
Navrhované technické řešení k zajištění el. příkonu
Pro navrhované rodinné domky v lokalitě B1 bude nutné vybudovat nové kabelové
vedení NN. Rozsah, průřez a provedení kabelového vedení NN bude určen v prováděcím
projektu a bude záviset na výši požadovaného příkonu
U stávajících transformačních stanic bude dle nárůstu spotřeby elektrické energie
nutná výměna transformátoru a popřípadě doplněn transformátor ve východní části obce.

Zásobování plynem
V blízkém okolí obce není vedeno žádné plynové potrubí a z tohoto důvodu není v obci možno
v současné době uvažovat o zásobování plynem.

Zásobování pitnou vodou
Všechny rodinné domy v obci mají k dispozici vlastní domovní studnu, s množstvím
vody nejsou závažnější problémy.
Z tohoto důvodu se i nadále počítá se zásobováním objektů z vlastních domovních
studní a ze dvou studní na severním okraji obce mimo zástavbu - jedna z nich zásobuje
přípojkou dl. 300 m areál ZD Slapy (v areálu je odchovna jalovic), druhá přípojkou dl. 270 m
obytný dům č.p. 12.
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Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách. V případě, že
nebude kvalita vody vyhovovat vyhlášce č. 376/2000 Sb., nebo pokud dojde ke snížení
hladiny spodní vody, musela by být provedena příslušná následující opatření:
 využití individuálních úpraven vody
 zajišťování vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody
 zahájit jednání s ČEVAK o možnosti napojit Libějice na vodojem, který se nachází
v obci Slapy.

Telekomunikace a radiokomunikace
Obec je kompletně zasíťovaná pevnými linkami (společnost O2 Czech Republic, a.s.).
V obci je dostupný WiFi internet od 2 poskytovatelů, dostupnost a kvalita signálu je na dobré
úrovni.

Kanalizace a ČOV
Obec Libějice má vybudovaný systém jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu, který
je zaústěný do ČOV. ČOV je umístěna na východním okraji obce a je zaústěna do Lomského
potoka.
ČOV je mechanicko-biologická typu BIOCLEANER (kapacita 150 EO). Strojnětechnologickou část je ČOV možno provozovat v režimu zatížení 20-120% aniž dojde k
průkaznému snížení účinků čištění. ČOV je vybavena technologií, která umožňuje
odstraňování nutrientů z odpadních vod. Sestává ze souboru hrubého předčištění, z
kompaktního biologického stupně (předřazená denitrifikace, nitrifikace s vestavěným
separátorem aktivovaného kalu).
Jednotná kanalizace je vybudovaná z betonových trub DN 400 a má celkovou délku
cca 1,5 km. Jsou do ní zaústěny také dešťové vody. Provozovatelem kanalizace i ČOV je obec
Libějice.
V obci dále jsou v provozu dvě domovní MČOV, na které je připojeno zhruba 5 %
obyvatel.
Zemědělský areál společnosti ZS Slapy, a.s. má vlastní jímku odpadních vod na
vyvážení, podstatné hygienické závady byly již u této jímky odstraněny.
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Odpadové hospodářství
V obci Libějice je v současné době poskytovatelem služeb v oblasti odpadového
hospodářství firma RUMPOLD, s. r.o.
Odpadové hospodářství v obci je řešeno následujícím způsobem:
Tříděný odpad:

V obci jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad (barevné sklo, čiré
sklo, plasty, PET lahve, TETRAPAK, papír). Kontejnery jsou vyváženy
podle aktuální potřeby. Svoz železného odpadu je v obci organizován
obcí 2x ročně, taktéž je prováděn sběr elektroodpadu.

Komunální odpad:

Každý rodinný dům má popelnici, frekvence svozu prováděného firmou
RUMPOLD je v letním období 1x za 14dní, v zimním období 1x za
týden. Kromě toho je v obci 2x ročně přistavován velkoobjemový
kontejner na rozměrný komunální odpad.

Nebezpečný odpad: Odpad v kategorii NO (barvy, laky, oleje, akumulátory, léky, baterie,
chemikálie…) je na obci sbírán 2x ročně a předáván k likvidaci na
firmu RUMPOLD.
Biologický odpad:

Obec zajistila zájemcům z řad občanů zahradní kompostéry na ukládání
rostlinného odpadu. V obci je dále na větší množství umístěn kontejner
na biologický odpad, který je podle potřeby odvážen do kompostárny
ZS Slapy v obci Lom.

Kulturní život v obci
Hybnou silou v kulturní oblasti je Sbor dobrovolných hasičů Libějice, který je
spolupořadatelem všech akcí v obci. Pravidelně jsou pořádány dětské dny a sportovní dny pro
mládež. V roce 2012 byly uspořádány oslavy 100 let založení požárního sboru Libějice,
spojené s okrskovou soutěží v požárním sportu a dalším doprovodným programem.
Díky obětavosti místních obyvatel a soustavné práci zastupitelstva jsou dnes pro
setkávání, kulturní a společenské akce k dispozici rekonstruované místnosti – zejména
kulturní sál obecního úřadu, klubovna pro mládež a klubovna pro děti (zde je rekonstrukce
9
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teprve naplánována). Další kulturní a sportovní akce probíhají ve volnočasovém areálu
v klidném místě na konci vsi.

Sport a oddechové aktivity
Pro sportovní aktivity slouží volnočasový areál vybudovaný v jižní části obce. Jeho
součástí je dětské hřiště, víceúčelové sportovní hřiště a krytá pergola s posezením.
Další možnosti sportovních aktivit jsou také v okolních obcích. Ve vedlejší obci Slapy
je nově vybudovaný areál pro ustájení a vyjížďky na koních, v Radimovicích u Želče je
obecní koupaliště.

A.2.

SWOT analýza

Definování silných (S) a slabých (W) stránek je zaměřeno především na vnitřní
faktory. Tyto faktory mají pozitivní nebo negativní dopad na možnost rozvoje v dané oblasti.
Cílem programové části strategického plánu bude odstraňovat (potlačovat) slabé stránky a
využívat (posilovat, udržovat) stránky silné.
Definování příležitostí (O) a hrozeb (T) je zaměřeno především na vnější faktory a
vlivy. Jedná se především o ty jevy, které mají nadregionální (např. celorepublikovou)
platnost a sama obec je nemůže ovlivnit. Identifikace a znalost dopadu těchto jevů však
napomáhá při tvorbě akčních plánu obce.
Akční plán je koncipován tak, aby v co nejvyšší míře využíval příležitostí a v co
nejvyšší míře potlačil závislost na výskytu hrozeb. V některých případech je však obtížné
posoudit, zda je daný jev pro obec příležitostí nebo ohrožením.

Silné stránky – STRENGHT
1) Blízkost okresního města Tábor
2) Kladné saldo migrace v posledním období
3) Vysoký podíl trvale obydlených domů
4) Schválený územní plán obce
5) Dobré dopravní spojení (železnice, autobus)
10
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6) Vysoká míra zaměstnanosti
7) Absence větších znečišťovatelů životního prostředí
8) Absence zdrojů hluku
9) Dobrá dopravní infrastruktura (zpevněné cesty)
10) Dokončení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libějice
11) Realizace páteřních komunikací pro zpřístupnění zemědělských pozemků v okolí obce
12) Funkční kanalizační systém s čističkou odpadních vod
13) Dobrá atmosféra v obci a ochota řady občanů pracovat pro obec (obecní brigády,
společné spolkové, kulturní a sportovní akce)
14) Existence aktivního sboru dobrovolných hasičů
15) Existence CZECHPOINT terminálu na obecním úřadě
16) Existence areálu pro volnočasové aktivity (dětské a sportovní hřiště)

Slabé stránky – WEAKNESS
1) Málo ekonomických aktivit přímo v obci
2) Málo zasíťovaných rozvojových ploch v obci
3) Velké výměry zemědělských pozemků a málo prvků oddělující zeleně
4) Místy problémy s erozí zemědělské půdy
5) Málo lesů v katastru obce
6) Absence větrolamů a funkční cestní zeleně
7) Lokální problém se záplavami
8) Vytápění neekologickými zdroji (hnědé uhlí)

Příležitosti - OPORTUNITY
1) Rozvoj nového bydlení v obci
2) Rozvoj podnikání v obci, diverzifikace podnikání (ekologické zemědělství)
3) Výsadby doprovodné zeleně, zejména okolo místních komunikací
4) Přechod na účinnější vytápění, přechod na vytápění ekologickými palivy (tepelná
čerpadla, pelety, kusové dřevo)
5) Řešení problému s lokálními záplavami v severozápadní části obce
6) Zlepšení podmínek pro spolkový život a kulturního a sportovního vyžití obyvatel
11
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Ohrožení – THREAT
1) Odliv obyvatel kvůli nedostupnému bydlení (nejsou obecní byty, plochy pro budoucí
výstavbu v soukromém vlastnictví nejsou nabízeny na prodej)
2) Zhoršení dopravní dostupnosti (postupné rušení vlakového spojení)
3) Eroze a degradace zemědělské půdy
4) Zrušení pracovních příležitostí v obci a okolí (zejména v zemědělství)
5) Problémy se zaplavováním pozemků v severozápadní části obce při průtržových
deštích

A.3.

Plánovací část

Hlavní strategické cíle
 Udržení dobrého stavu životního prostředí a jeho zlepšování
 Zlepšování podmínek pro bydlení
 Zvýšení povědomí o obci a atraktivity pro nové obyvatele i návštěvníky
 Rozvoj bydlení v obci
 Udržení a rozvoj spolkových, kulturních a sportovních akcí v obci
 Udržení a rozvoj zemědělského a přidruženého podnikání v obci
 Udržení dopravní obslužnosti a spojení
 Řešení problémů s lokálními záplavami při průtržových deštích
 Čerpání prostředků z EU a státního rozpočtu
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Seznam dílčích cílů a rozvojových akcí
Specifický cíl 1:
Vytvářet prostředí pro bydlení a volnočasové aktivity obyvatel, zkvalitňovat bydlení
v obci, zabránit odlivu obyvatelstva.

OKRUH BYDLENÍ
a. Opatření: Plochy pro bydlení
i. Aktivity obce:
1. Vymezení ploch pro novou výstavbu je součástí územního plánu
obce. Přístupnost je řešena částečně také nově navrženými cestami
(v obci proběhla katastrální pozemková reforma). Dále je v ÚP
řešena nová trafostanice, která doplní chybějící silovou energii pro
novou výstavbu. Obec podporuje rozvoj výstavby a bude jednat
s vlastníkem rozvodné sítě o kapacitách stávajících transformačních
stanic a přípojkách k novým parcelám. Dále bude obec řešit
připojitelnost plánované výstavby do stávající kanalizační sítě.
Termín realizace 2017 – 2021, odhad nákladů obce 50.000 Kč.
ii. Ostatní podporované aktivity:
1. Obec podporuje zasíťování jednotlivých pozemků v gesci investora.
b. Opatření: Řešení odpadů
i. Aktivity obce:
1. Vybudování nového zpevněného a oploceného úložiště tříděného
odpadu pro separovaný sbětr odpadů (sklo, plasty, tetrapak, papír,
kovy). Realizace 2020 - 2021, náklady obce 200.000 Kč.
2. Nadále zajišťovat nejméně 2 x ročně odvoz kovového a objemného
odpadu a elektroodpadu.
3. Nadále realizovat nastavený systém sběru tříděných odpadů, včetně
elektroodpadu a nebezpečných odpadů.

13

Strategický rozvojový plán obce Libějice na období 2011 - 2016

4. Motivovat obyvatele ke kompostování biologických odpadů, nebo
jejich odvoz na kompost ZS Slapy v katastru obce. Provést
informační kampaň.
Realizace 2017 - 2018, odhad nákladů obce 3.000 Kč.
5. Likvidace většího množství větví, které v obci vzniká – bude
vytipováno nové místo pro svoz větví a alespoň 1 x ročně bude
zapůjčen výkonný drtič – nadrcený materiál si potom obyvatelé
rozeberou na mulčování případně k zátopu. Realizace 2020 - 2021.
Zastupitelstvo obce ještě rozhodne o konkrétním způsobu
financování této aktivity.
ii.

Ostatní podporované aktivity:

1. Obec podporuje aktivity zemědělců i občanů v oblasti
kompostování a bude je informovat v novém letáku o způsobech
třídění a likvidace odpadů v obci a o základech kompostování.

c. Opatření: Kanalizace a ČOV
i. Aktivity obce:
1. Obec bude podporovat budování přípojek a další rozvoj kanalizace
v gesci investorů a stavitelů nových objektů pro bydlení i podnikání.
V případě záměrů zasíťování ploch pro bydlení, které jsou mimo
možnost vybudování gravitační kanalizace, bude obec vyžadovat
vybudování individuálních nebo skupinových čerpacích stanic tak,
aby celá obec byla pokud možno připojena do stokové sítě a tak
napojena na ČOV.
Realizace průběžně, odhad nákladů obce 50.000 Kč.

d. Opatření: Zachování vlakového spojení
i. Aktivity obce:
1. Obec se spolu s okolními obcemi bude zasazovat v rámci krajské
dopravní politiky o zachování spojení minimálně ve stávajícím
14
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rozsahu, bude se podílet na připomínkování jízdních řádů zejména
vlaků na trati Tábor – Bechyně.
2. V případě většího rozvoje bydlení v obci (větší počet nových RD a
obyvatel) zváží zastupitelstvo obce další kroky, případně žádost o
prodloužení některých spojů linky MHD č. 30 přímo do obce
Libějice.

e. Opatření: Veřejné osvětlení
i. Aktivity obce:
1. Obec zajistí doplnění veřejného osvětlení do lokality pro novou
výstavbu ve východní části obce (lokalita B4 dle ÚP).
Realizace 2018 – 2019, odhad nákladů 200.000 Kč.
2. Záměna zastaralých zářivkových svítidel VO za moderní
nízkoenergetická svítidla LED v celé obci.
Realizace 2020 – 2021, odhad nákladů 220.000 Kč.

f. Opatření: Řešení problémů s lokálními záplavami
i. Aktivity obce:
1. Obec zajistí odstranění problémů se zaplavováním pozemků a
dvorku jednoho RD v severozápadní části obce při průtržných
deštích – opravu propustku pod přilehlou MK 796.
Realizace 2017 - 2018, odhad nákladů 200.000 Kč
ii.

Ostatní podporované aktivity:

1. Obec se pokusí dohodnout se ZS Slapy jako nájemcem přilehlých
pozemků o vytvoření travnatého pásu mezi stokou na odvod
dešťových srážek do propustku pod MK 796 a přilehlým
zemědělským pozemkem, aby do stoky nebyla splachována zemina a
stoka se při průtržových deštích nezanášela zeminou.
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OKRUH VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
a. Opatření: Zachování a rozvoj spolkových, kulturních a osvětových aktivit
i. Aktivity obce:
1. Obec jako podporu spolkového života zajistí rekonstrukci bývalé a
již nevyužívané prodejny potravin na klubovnu mladých hasičů.
Realizace: rok 2017 - 2018, odhad nákladů 250.000 Kč.
2. Obec jako podporu pro zkvalitnění, rozvoj a zvýšení možností pro
konání spolkových, kulturních a sportovních akcí v obci zajistí
mobilní vybavení a zařízení (velkokapacitní stan, lavice, mobilní
ozvučovací technika, projektor na promítání, osvětlení…).
Realizace: rok 2020 - 2021, odhad nákladů 100.000 Kč.

b. Opatření: Oprava systému dodávky vody pro budovu obecního úřadu
i. Aktivity obce:
1. Obec zajistí opravu/vyčištění stávajícího obecního vrtu, ze kterého
je čerpána voda pro potřeby budovy obecního úřadu (jedná se
zejména o kvalitu a množství čerpané vody).
Realizace: rok 2018, odhad nákladů 50.000 Kč

c. Opatření: Oprava budovy obecního úřadu
i. Aktivity obce:
1. Obec zajistí opravu budovy obecního úřadu (poslední oprava byla
cca v roce 2000).
Realizace 2017 - 2018, náklady 250.000 Kč.
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d. Oprava požární zbrojnice a jejího inventáře, podpora místního sdružení
dobrovolných hasičů
i. Aktivity obce:
1. Obec zorganizuje svépomocnou opravu objektu požární zbrojnice,
zejména nátěr fasády a opravu vrat. Realizace 2017 - 2018, náklady
85.000 Kč.
2. Obec podpoří místní sdružení dobrovolných hasičů při organizaci
hasičské soutěže v roce 2017. Obec dohodne pro tuto akci vhodný
pozemek a zajistí doprovodný kulturní program. Odhad nákladů
30.000 Kč.
3. Obec poskytne finanční prostředky a podporu opravě inventáře
hasičské zbrojnice. Realizace 2018-2021, náklady 50.000 Kč.
ii. Další aktivity:
1. Na všech těchto aktivitách souvisejících s požární ochranou obce se
budou podílet členové sdružení dobrovolných hasičů Libějice.

e. Opatření: Obnova dětského hřiště
i. Aktivity obce:
1. Obec se pokusí získat finanční prostředky na celkovou obnovu
dětského hřiště (původní hřiště je z roku 2007 a již nevyhovuje
bezpečnostním požadavkům, kromě toho dřevěné prvky trpí ve
venkovním prostředí vlivy počasí).
2. V případě získání prostředků bude provedena komplexní obnova.
Realizace: rok 2021, odhad nákladů 400.000 Kč.

f. Opatření: Zřízení bezdrátového rozhlasu
i. Aktivity obce:
1. Obec se pokusí získat finanční prostředky na vybudování místního
rozhlasu.
17
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2. V případě získání prostředků zastupitelstvo určí akční skupinu,
která se bude věnovat problematice obecního rozhlasu.
Realizace: rok 2020 - 21, odhad nákladů 150.000 Kč.

Specifický cíl 2:
Podporovat zemědělského podnikání a dalšího drobného podnikání v obci
OKRUH ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ
a. Budování přístupových polních cest včetně doprovodné zeleně
i. Aktivity obce
1. Obec bude dále jednat s pozemkovým úřadem o realizaci dalších
přístupových cest k pozemkům, vzniklých v rámci pozemkové
reformy katastru Libějice.
Realizace: průběžně, odhad nákladů 100.000 Kč.
2. Obec bude informovat občany o připravovaných aktivitách.

b. Plochy pro další zemědělské objekty – zemědělský areál ZS Slapy na
severním okraji obce
i. Aktivity obce
1. Obec bude podporovat provoz a další rozumně udržitelný rozvoj
stávajícího zemědělského areálu.
ii. Aktivity ostatní
1. Organizátor aktivit a investor bude majitel, ZS Slapy.
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Specifický cíl 3:
Zlepšení stavu životního prostředí
OKRUH EKOLOGICKÉ VYTÁPĚNÍ
a. Motivovat občany k přechodu na ekologické vytápění
i. Aktivity obce
1. Obec bude podporovat formou informační kampaně občany k využití
ekologických paliv tak, aby došlo ke zlepšení ovzduší v obci.
Realizace – průběžně 2017 - 2021. Náklady na informační kampaň
3.000 Kč.
2. Obec bude zprostředkovávat informace o připravovaných tzv.
„Kotlíkových dotacích“ na obnovu kotlů na spalování pevných paliv
za moderní zdroje tepla (tepelná čerpadla, kotle na dřevěné pelety
atp.).
Realizace – průběžně 2017 - 2021. Náklady na informační kampaň
2.000 Kč.

OKRUH VEŘEJNÁ ZELEŇ
b. Zajistit obnovu a údržbu zeleně
i. Aktivity obce:
1. Obec bude usilovat o získání finančních prostředků na údržbu a
obnovu zeleně, včetně výsadby nové zeleně.
2. Obec bude organizovat a zajišťovat péči a údržbu stávající i nové
zeleně (brigády, popř. specializovaná firma).
3. Obec bude usilovat o získání dotací na výsadbu nové zeleně okolo
místních komunikací (v místech, kde zeleň vysazena není). Jedná se
zejména o MK 797 (cesta ke hřbitovu).
Realizace 2020-2021, odhad nákladů 150.000,- Kč.
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c. Budovat síť prvků ekologické stability dle návrhu ÚSES, zajistit vymezení
těchto pozemků pro plnění funkce.
i. Aktivity obce:
1. Obec bude usilovat o získání finančních prostředků na vybudování
nově navržených prvků ÚSES a interakčních prvků
2. Obec bude jednat s vlastníky pozemků o jejich vykoupení resp.
výměnu v rámci pozemkové úpravy pro realizaci prvků ÚSES.
3. Zastupitelstvo obce určí akční skupinu, která bude plánovat a
realizovat tyto aktivity. Dále bude přehledným způsobem informovat
obyvatele obce o záměrech. Skupina vytvoří plán financování
realizace těchto prvků a také dlouhodobý plán financování jejich
údržby.
Realizace – rok 2021, odhad nákladů 400.000 Kč.
g. Opatření: Výsadba pásu zeleně mezi areálem zemědělského družstva a
obytnou částí.
i. Aktivity obce:
1. Obec bude koordinovat a podílet se spoluprácí na výsadbě nového
pásu zeleně.
2. Obec bude o tomto záměru informovat občany.
Realizace – rok 2020 - 2021, odhad nákladů 50 000 Kč.
ii. Aktivity ostatní:
1. ZS Slapy poskytne okraj svého pozemku na kraji zemědělského
areálu a techniku k výsadbě.
d. Obnova obecní techniky na údržbu veřejné zeleně.
i. Aktivity obce:
1. Obec zajistí obnovu již dosluhující techniky na údržbu veřejné
zeleně v obci (sekací traktůrek na trávu, křovinořezy).
Realizace: rok 2020, odhad nákladů 250.000 Kč.
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Seznam aktivit k podpoře realizace Rozvojového strategického dokumentu
1) Strategický rozvojový plán bude vyvěšen na webových stránkách obce, bude
pravidelně aktualizován.
2) Občané budou s postupem realizace a připravovanými aktivitami seznamováni na
veřejných zasedáních OÚ Libějice.
3) U nejdůležitějších bodů budou obyvatelé informováni detailně o postupu pomocí
webových stránek obce a letáků.
4) Jednotlivé aktivity budou prezentovány při neformálních setkáních obyvatel obce
(kulturní a společenské akce – úvodní slovo starosty obce na dané akci).
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Stanovení nákladů na jednotlivé akce, návrh způsobu financování v jednotlivých letech
Aktivita SRPO

Plánovaná
realizace

Cíl

Celkové
náklady na
aktivitu

Financování
obce

Financování
MZe, MŽP

Financován Ostatní zdroje
í POV Jč
MAS,
kraje
podniky...)

Podpora pro připojení plánované výstavby na stávající inženýrské sítě

1

2017 - 2021

50 000

50 000

Vybudování nového zpevněného a oploceného úložiště tříděného odpadu

1

2020 - 2021

200 000

100 000

Informační kampaň pro kompostování

1

2017 - 2018

3 000

3 000

Zřízení místa pro svoz větví

1

2020 - 2021

20 000

20 000

Podpora pro připojení nových objektů na kanalizační síť obce

1

2017 - 2021

50 000

50 000

Doplnění VO do lokality pro novou výstavbu (B4)

1

2018 - 2019

200 000

100 000

100 000

Záměna zářivkových svítidel VO za nízkoenergetická svítidla LED

1

2020 - 2021

220 000

100 000

110 000

Řešení problémů s lokálními záplavami – propustek pod MK 796

1

2017 - 2018

200 000

100 000

100 000

Rekonstrukce bývalé prodejny na klubovnu mladých hasičů
Zkvalitnění a zvýšení možností pro konání spolkových, kulturních a sportovních akcí v obci
(mobilní vybavení)

1

2017 - 2018

250 000

130 000

120 000

1

2020 - 2021

100 000

20 000

Oprava systému dodávky vody probudou obecního úřadu

1

2018

50 000

25 000

25 000

Oprava budovy obecního úřadu

1

2017 - 2018

250 000

130 000

120 000

Oprava požární zbrojnice, doplnění inventáře

1

2017 - 2021

165 000

100 000

65 000

Obnova dětského hřiště

1

2021

400 000

200 000

200 000

Zřízení bezdrátového rozhlasu

1

2020 - 2021

150 000

75 000

75 000

Podpora výsadby zeleně při budování přístupových cest k zemědělským pozemkům

2

2017 - 2021

100 000

20 000

80 000

Informační kampaň k využívání ekologických paliv (včetně „Kotlíkových dotací“)

3

2017 - 2021

5 000

Výsadba stromů okolo MK 797

3

2020 - 2021

150 000

20 000

130 000

Realizace navržených nových prvků USES

3

2021

400 000

Výsadba pásu zeleně mezi areálem zemědělského družstva a obcí

3

2020 - 2021

50 000

25 000

Obnova obecní techniky na údržbu zeleně

3

2020

250 000

125 000
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Financování se hledá
ZS Slapy 25
000
125 000
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Schvalovací doložka
Tento Strategický rozvojový plán obce Libějice byl schválen obecním zastupitelstvem obce
Libějice dne: 5.12.2016

Mgr. Petra Pychová

Ing. František Drtina

místostarostka obce

starosta obce
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Mapové podklady
1.

Mapa MHD Tábor - část Slapy, Radimovice u Želče

Další uvedené mapové podklady jsou přiloženy formou volných příloh:

2.

Přehled plánovaných aktivit

3.

Plánované stavební a hospodářské aktivity obce a ostatních subjektů

4.

Úprava a obnova kulturní krajiny v katastru obce
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