PROFIL OBCE

Obec Libějovice
Počet obyvatel (k 31. 12. 2014): 455
Katastrální plocha (ha): 1 340,5 ha
Počet místních částí: 3
Názvy místních částí: Libějovice, Černěves, Nestanice
www.libejovice.cz
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Krátce z historie obce:
Obec Libějovice vznikla na počátku 13. století, první písemná zmínka pochází z roku
1264. Úrodnost půdy a vhodné životní podmínky lákaly osadníky do tohoto kraje již
od pravěku – to dokazují nálezy mohyl z doby bronzové cca z 14. století př.n.l. a také
slovanské mohyly z 6.-9.století na blízkém Lomci. Jméno obec dostala po zemanu
Ljubějovi. Původní jméno obce Ljubějovici i jména okolních obcí naznačují starý
původ.
První bezpečně zjištění majitelé Libějovic jsou Malovci (1352 – 1557), kteří postavili v
Libějovicích tvrz. Za jejich vlády zde ve 14. století vznikly četné rybníky. V roce 1557
prodali Malovci Libějovice Vilému z Rožmberka.
Rožmberkové (1557 – 1610)
Noví páni na Libějovicích zavedli ve všem lepší a důmyslnější správu. Ovšem při
obnově statku bylo mnoho památek zničeno. I Starý zámek byl v té době
přebudován. Každý pán něco k němu přidal nebo ubral nebo změnil, a tak dnes z
původní tvrze a původního zámku jsou jen stopy – tyto jsou však historicky cenné. Po
smrti Petra Voka (6. 11. 1611) připadlo dle smlouvy panství Švamberkům.
Švamberkové (1612 – 1621)
Petr ze Švamberka byl příznivcem protestantů a tak po bitvě na Bílé Hoře byl
majetek zabaven a předán hrabatům z Buqouy.
Buquoyové (1621 – 1801)
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Významný francouzský rod zde založil r 1696 kostel na Lomci, v témže roce byl
založen i nový zámek, který však byl dostavěn až vletech 1747 – 1754. Starý zámek
byl ponechán úřednictvu. V roce 1801 přecházejí Libějovice do rukou
Schwarzenbergů.
Schwarzenbergové (1801 – 1924)
Největšího rozkvětu dosáhly Libějovice za správy Schwarzenbergů. Krátce po držení
přistavují u nového zámku další patro. Byl povolán do Libějovic úředník František
Horský, který pozvedl zemědělství a hospodářství na vysokou úroveň. Zemědělské
stroje z Libějovic se vystavovaly na výstavě strojů v Praze. V okolí Libějovic bylo též
vysázeno na 60 000 ovocných a okrasných stromů. Rod Schwarzenbergů si
Libějovice oblíbil a zvolil za své letní sídlo a byl zde až do pozemkové reformy do r.
1923.
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Zajímavosti a tipy na výlet; komentáře (dostupnost služeb pro návštěvník; destinační
management; drobná turistická infrastruktura a značení; cyklostezky a cyklotrasy; dopravní
dostupnost; péče o památky; Wifispoty; kulturní kalendář)

Libějovický kraj byl osídlen již v dávném pravěku, v nejstarší době bronzové. Svědčí
o tom mnoho nalezených a prozkoumaných pohanských pohřebišť. Ve čtrnáctém
století před Kristem přišel do jižních Čech z Podunají velký kmen, který své mrtvé
pochovával ve velkých kamenných mohylách. Odtud mu archeologové říkají
jihočeský lid mohylový. Zde měl kmen všechny podmínky pro svůj primitivní život,
poněvadž jižní Čechy byly dosud člověkem nevyužity. Odtud se dal mohylový lid v
pohyb do středních Čech, kde sídlil lid únětický. Ten však jak kulturou, tak i životní
úrovní byl daleko za lidem mohylovým, a proto též podlehl vyspělejšímu lidu z jižních
Čech a před nimi ustoupil. A tak brzo celé Čechy i Morava dostaly se do moci kmenů
mohylového lidu.
Lomec - významný poutní areál. Poutní kostel Jména Panny Marie byl vystavěný v
letech 1692 - 1702 hrabětem Buquoyem pro zázračnou sošku Panny Marie s
Ježíškem. Kostel patří k významným dílům vrcholného baroka ve střední Evropě.
Unikátní centrální oltář s bohatými řezbami je variací na Borrominiho oltář v chrámu
sv. Petra v Římě.
Na Lomec vede hned 7 cest. Není to sice tolik jako do Říma, ale je přece jen
úctyhodné číslo. Jedna z nich, po které z Vodňan na Lomec chodíval básník Julius
Zeyer, nese dnes název "Zeyerova stezka". Podél další přístupové cesty k Lomci se
nachází skupina slovanských mohyl ze 7.–10. století. Jde o největší a
nejzachovalejší mohylové naleziště v jižních Čechách. Okolí Lomce je navíc
chráněnou památková zónou krajinného celku Libějovicko-Lomecko. Místo je také
významnou křižovatkou cyklotras. A tak nemáte-li čas jet do Itálie za církevními
památkami, může se stát Lomec důstojnou náhradou.
V Libějovicích se ještě nacházejí 2 zámky – starý a nový (oba jsou nepřístupné
veřejnosti) a též budova bývalého mlýna – později lisovny oleje na svícení, která
dnes slouží jako obecní úřad.
Za zmínku určitě ještě stojí kaplička v Černěvsi, která je vzhledovou kopií Lomce.
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Služby pro turisty





Rozšířená síť dětských hřišť
Turistická zastavení v krajině
sportovní areál (ve výstavbě) + tělocvična



soukromý autoservis




prodejna potravin v Libějovicích a Nestanicích
pohostinství u Kiewegů a Na Stofce






veřejná knihovna (provoz: každý pátek odpoledne)
internet pro veřejnost – dostupný v úředních hodinách obecního úřadu
obecní úřad Libějovice ( PO,ST – 8-11,12-17 a Pá 8-11)
pošta (bankovní provoz: Poštovní spořitelna)



hasiči (IZS, SDH)
5



zastávka ČSAD



ubytování v penzionu ( cca 10 osob)
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle věku; komentáře (oblast bydlení a
rozvojových obytných zón, sociální služby, spolková činnost, poznámky k demografickému
vývoji a hrozbám

Obyvatelstvo dle věku
0-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
65-69
70-79
80 a více
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Obyvatelstvo podle věku
0 - 14
15 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 79
80 více

CELKEM
70
34
35
78
65
56
33
28
31
17

MUŽI
24
20
24
40
31
33
16
11
15
2

ŽENY
46
14
11
38
34
23
17
17
16
15

Zdroj: vdb.czso.cz
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MAPKA OBCE (rozvojové obytné zóny)
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle vzdělání; komentáře (oblast školství –
předškolní, základní a střední školství; zájmové vzdělávání)

Obyvatelstvo dle vzdělání
vyšší odborné
vysokoškolské
vzdělání
nástavbové
studium

bez vzdělání

zákldní včetně
neukončeného

úplně střední

střední vč. vyučení
(bez maturity)
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Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
CELKEM
počet obyvatel starší 15 let:
379
Dosažený stupeň vzdělání:
5
 bez vzdělání
93
 základní včetně neukončeného
164
 střední vč. vyučení (bez maturity)
69
 úplné střední (s maturitou)
7
 nástavbové studium
2
 vyšší odborné vzdělání
19
 vysokoškolské

MUŽI
193

ŽENY
186

2
36
96
36
3
1
7

3
57
68
33
4
1
12

Zdroj: vdb.czso.cz

ZŠ a MŠ Libějovice: 0 tříd
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle ekonomické aktivity; komentáře
(oblast zaměstnanost, místní zaměstnavatelé, rozvojové zóny pro podnikání, prostory pro
podnikání, brownfieldy)
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Celkem

Muži

Ženy

Ekonomicky aktivní

195

120

75

Zaměstnaní

173

112

60

131

79

52

Zaměstnavatelé

3

3

-

Pracující na vlastní účet

25

23

2

Pracující důchodci

10

6

4

Ženy na mateřské dovolení

1

-

1

Nezaměstnaní

23

8

15

222

78

144

Nepracující důchodci

103

36

67

Žáci, studenti, učni

71

28

43

Osoby s nezjištěnou
ekonomickou aktivitou

32

19

13

Zaměstnanci
Z toho podle
postavení v
zaměstnání

Ekonomicky neaktivní

Z toho

Zdroj: vdb.czso.cz

RES - počet podnikatelských RES - počet podnikatelských
subjektů celkem – Rok 2008 subjektů celkem – Rok 2014
64

RES - právní forma RES - právní forma
– Živnostníci – rok – Živnostníci – rok
2008
2014

60

RES - právní forma - RES - právní forma Zemědělští
Zemědělští
podnikatelé – rok
podnikatelé – rok
2008
2014
16

33

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2008

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2014

9

6

12

Obec název

Hromadná
ubytovací
zařízení hotely,
motely

Hromadná
ubytovací
zařízení penziony

Hromadná
ubytovací
zařízení turistické
ubytovny

Hromadná
ubytovací
zařízení kempy,
chatové
osady

Libějovice

0

0

0

0

LIBĚJOVICE

40

RES Hromadná Ubytování,
ubytovací
stravování
zařízení a
ostatní
pohostinství
– rok 2014
0

0
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Vývoj míry nezaměstnanosti:

Obec název

Libějovice

Míra nezam. - Míra nezam. - Míra nezam. - Míra nezam. - Míra nezam. Dosažitelní
Dosažitelní
Dosažitelní
Dosažitelní
Dosažitelní
uchaz.
uchaz.
uchaz.
uchaz.
uchaz.
Celkem – rok Celkem – rok Celkem – rok Celkem – rok Celkem – rok
2008
2009
2010
2011
2014
10

14,6

18,2

23,2

9,4

Zdroj: ČSÚ

Členění uchazečů o zaměstnání v jednotlivých obcích dle cílových skupin

Obec název

Počet
Počet
Počet
uchazečů Počet
Počet
uchazečů
Počet uchazečů uchazečů evidence uchazečů - uchazečů ve věku 50
- celkem – rok
OZP –
nad 24
absolventů mimo CS
let a více –
2014
celkemměsíců – – celkem – – celkem –
celkem –
rok 2014
celkem –
rok 2014
rok 2014
rok 2014
rok 2014

Libějovice

29

6

-

13

1

9

11

Tab. č. 5 – aktuální profil nezaměstnanosti 10/2015
Obec název

Dosažitelní
uchazeči 15-64
let; 10/2015

Obyvatelstvo
15-64 let;
10/2015

Podíl
nezaměstnaných
osob (%) - 10/2015

Volná místa 10/2015

Libějovice

18

298

6,0%

8

Souhrnně za
mikroregion:

90

2688

3,3%

72

Zdroj: ČSÚ
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Statistická data dle SLDB – vyjížďka obyvatelstva; komentáře (oblast dopravní
obslužnosti, stav dopravní infrastruktury; cyklostezky; volnočasová infrastruktura)

Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící celkem
Vyjíždějící do zaměstnání
V rámci obce
Do jiné obce okresu
Vyjíždějící do
Do jiného okresu kraje
zaměstnání
Do jiného kraje
Do zahraničí
Vyjíždějící
do
škol
V rámci obce
Vyjíždějící do škol
Mimo obec

110
69
49
18
2
41
41

Zdroj: vdb.czso.cz

CYKLODOPRAVA

12

NEBEZPEČNÉ ÚSEKY ORP VODŇANY
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Cyklodoprava

Typ komunikace
Obec

2

Libějovice

3

Povrch cyklotrasy
4

5

1,064 3,831 1,328

D E

A

D

3,510

Název

Q Chybějící hodnota!
A Jízdní pruh pro cyklisty
B Stezka pro cyklisty
Stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným
C provozem
Stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným
D provozem
E Komunikace vyznačená dopravní značkou B11
F Pěší a obytná zóna
1 Komunikace I. třídy
2 Komunikace II. třídy
3 Komunikace III. třídy
4 Komunikace místní
5 Komunikace účelová

LIBĚJOVICE

J

1,812

Komunikace
Kód

H

P

Délka (km)

0,901

6,223

Povrch
Kód

Název

Q Chybějící hodnota!
A Asfalt
D Dláždění
P Zpevněný štěrk
Jiný zpevněný
J povrch
H Nezpevněný povrch
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MAPKA OBCE VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ – dopravní dostupnost
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Významní aktéři v místě – zaměstnavatelé, školy, spolky; přehled a komentáře
Podnikatelé v oboru cestovního ruchu – ubytování, stravování a doprovodné služby

Hostinec u Kiewgů

Libějovice 25

občerstvení

Ubytování

Libějovice 19

ubytování

celoroční
provoz
sezonní

Bez
ubytování
cca 10 lůžek

Aktivní neziskové organizace, spolky a uskupení:






Sbor DHL Libějovice
Sbor DHL Černěves
Sbor DHL Nestanice
TJ Sokol Libějovice
MS Lomec - Libějovice

Důležitá infrastruktura v místě – obchody/zásobování, doprava/dopravní obslužnost,
církevní stavby a drobná architektura, zázemí pro spolkovou a volnočasovou činnost,
sportoviště; přehled a komentáře













Obchod Jednota COOP
Koloniál Nestanice
Hostinec u Kiewegů
Pošta
Obecní úřad
Místní jednotky SDH
Autoservis
Autobusové spojení
Víceúčelové hřiště a tělocvična
Klubovny
Nemovité kulturní památky a drobná architektura – nejvýznamnější památka
Lomec

LIBĚJOVICE
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Krajina a životní prostředí – údržba krajiny, chráněné lokality; komplexní pozemkové
úpravy; rozvojové zóny; kanalizace a ČOV; odpadové hospodářství – plánovaný vývoj;
informace, poznámky, komentáře

Obec Libějovice – na celém správním území ( k.ú. Libějovice, k.ú. Nestanice a k.ú.
Černěves)
- má schválené komplexní pozemkové úpravy ve všech katastrech (společná
zařízení jsou postupně realizována)
-

provádí dosadbu a novou výsadbu veřejné zeleně

-

postupně realizuje protipovodňová zařízení

-

plánuje postupnou realizaci komunikací v rámci KPÚ a v rozvojových
lokalitách

-

zabezpečuje vlastními silami individuální sběr tříděných složek odpadů a
elektrošrotu, dále zabezpečuje svoz komunálních odpadů pomocí TS
Prachatice,
svoz
bioodpadu
soukromým
provozovatelem,
odvoz
velkoobjemového odpadu a skla pomocí společnosti Rumpold.

-

má na velké části obytných center realizován veřejný vodovod – provozuje
ČEVAK

-

kanalizace je jednotná a pouze v částech obcí – obec plánuje postupnou
dostavbu kanalizace a výstavbu ČOV ve všech 3 místních částech –
provozuje obec

-

má vymezeno území pro rozvoj bydlení a pro podnikání – plánuje zde
výstavbu nových inženýrských sítí a komunikací vč. odstavných ploch

-

téměř celé území je začleněno do „Krajinné památkové zóny Libějovicko –
Lomecko“

-

v obci se nachází přírodní rezervace „Libějovický park“

-

turistické zajímavosti – poutní místo Lomec s kostelem panny Marie; starý a
nový zámek, bývalý mlýn aj. další stavby a drobná architektura

-

je zapojena do poskytování sociálních služeb, podporuje charitativní projekty

-

postupně realizuje výstavbu chodníků a zlepšení nástupních míst na
hromadnou dopravu.

-

plánuje projekty a realizace k zadržování vody v krajině.

-

plánuje rekonstrukci a další využití obecních budov

LIBĚJOVICE
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Specifika obce – vnitřní i vnější vztahy; partnerství a jeho rozvoj; místní tradice;
kalendář obecních akcí; přehled a komentáře, doplňující informace

Clen Mikroregionu Chelčicko-Lhenického
MAS Rozkvět, z.s.

Nejvýznamnější kulturně společenské akce:
Novoroční setkání občanů z blízkého i vzdálenějšího okolí na Lomci
Masopustní tradice
Stavění májů
Lampionový průvod na oslavu osvobození
Dětské dny
Rybářské závody
Hasičské závody
Fotbalovou soutěž
Podzimní výlovy
Vítání nových občánků
Setkávání důchodců
Mikulášská tradice
Akce mikroregionu – se kterým se účastní dalších aktivit a pravidelně dle pravidel je
pořadatelem Slavnosti plodů.

LIBĚJOVICE
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Rozpočet obce v roce 2014; komentáře k výdajům a aplikovaným řešením v oblastech
odpadového hospodářství, sociální služby, podpora spolkové činnosti
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ODVĚTVOVÝ ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET PRO VÝDAJE - Obec Libějovice
Obec / Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf

Obec Libějovice
Bezpečnost státu a právní ochrana
Průmyslová a ostatní odvětví
hospodářství
Služby pro obyvatelstvo
Bydlení, komunální služby a územní
rozvoj
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Ochrana životního prostředí
Ostatní činnosti související se
službami pro obyvatelstvo
Tělovýchova a zájmová činnost
Vzdělávání a školské služby
Všeobecná veřejná správa a služby
Zemědělství, lesní hospodářství a
rybářství

Schválený
rozpočet
(v Kč)

Rozpočet po
Skutečnost
změnách
(v Kč)
(v Kč)

8 296 385

9 794 006

9 095 603

279 000

275 814

54 530

3 955 763

4 432 653

4 432 653

3 134 242

3 302 728

2 926 528

1 344 690

1 254 562

1 036 377

86 352

241 246

238 246

522 500

719 491

649 670

32 000

81 086

45 892

1 098 700

939 544

939 544

50 000

66 800

16 800

878 800

1 740 656

1 645 238

48 580

42 156

36 656

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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VNITŘNÍ DLUH OBCE -

Vnitřní dluh je takový závazek, kdy stát, obec či jiná veřejnoprávní korporace
dluží sama sobě (resp. mezi sebou). Tento dluh nemusí být nutně pouze kapitálového charakteru (např. peněžní),
ale i ve formě neprovedených investic, které ohrožují nebo limitují využívání veřejné infrastruktury.
Ty v českém prostředí definuje veřejnou infrastrukturu stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.).
Podle tohoto zákona jsou veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to:
1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi
souvisejících zařízení;
2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického
vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a
elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody;
3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu
(školy), sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu (kulturní domy), veřejnou správu (obecní
úřady), ochranu obyvatelstva (hasičské zbrojnice, apod.); Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro
efektivní chod úřadů“ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky
4. veřejné prostranství,
zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu[1]

Název
obce

Velikost Vnitřní dluh na
místních
komunikacích (v
tis. Kč)

Libějovice 455

40 000

Vnitřní
dluh
celkem
(součet
předch.
sloupce
a
ostatních
potřev
v tis.
Kč)

67 000

Druh vnitřního dluhu - investiční potřeba

vodovod
Kanalizace
ČOV
VO
Chodníky
Místní komunikace
Ostatní a účelové komunikace

LIBĚJOVICE

Komentář za Typ
dat
(informace
od
obec (akutní starosty/kvalifikovaný odhad
investiční
manažera)
potřeba)
IS/KOM

IS
Investiční potřeba
v tisících Kč
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1 000
4 000
26 000
1 000
5 000
10 000
30 000
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Pocitová mapa obce – bezpečnost (problémy, omezující nedostatky – např. veřejné
osvětlení; prevence); sociálně vyloučené lokality/míst/objekty a skupiny; dopravní
bezpečnost a (bez)bariérovost; komunitní práce s veřejností (otevřenost radnice, přenos
informací, pořádání fór s veřejností, anket a podobně; zájem obyvatel o dění v obci,
zapojování do spolkové činnosti, dobrovolnictví); přehled a komentáře, doplňující informace

22

výstavby chodníků včetně případných přechodů
doplňování a dostavba veřejného osvětlení
Bariérové překážky jsou bohužel téměř u všech veřejných objektů včetně objektů obchodů.
Nebylo komunitně projednáno

LIBĚJOVICE
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Absorpční kapacita obce – dosavadní zkušenosti s čerpáním dotací; přehled a
komentáře, doplňující informace (především o zpracování externě/zaměstnanci úřadu);
základní informace také o dalších příjemcích dotací (spolky, firmy…)
Zkušenost s čerpáním dotací je vcelku dobrá na krajské úrovni.
Velmi malá je zkušenost s čerpáním národních a evropských dotací, a to i při zpracování
žádostí externími subjekty. Spolky a firmy mají téměř nulové zkušenosti v získávání dotací.

Zásobník projektů I.:





















14 001 03_Libějovice_Oprava OÚ
14 002 01_Libějovice_Podpora spolků
14 003 03_Libějovice_Oprava bývalé školy
14 004 03_Libějovice_Péče o zeleň
14 005 03_Libějovice_Protipovodňová opatření
14 006 03_Libějovice_ČOV a biologické rybníky
14 007 03_Libějovice_Kanalizace
14 008 03_Libějovice_Chodníky
14 009 01_Libějovice_Autobusová zastávka
14 010 04_Libějovice_Mobiliáře a odpočinková místa
14 011 01_Libějovice_Rekonstrukce soc. zařízení
14 013 01_Libějovice_Nové vybavení knihovny
14 014 03_Libějovice_Revitalizace lesní cesty
14 015 03_Libějovice_Opravy místních komunikací
14 016 03_Libějovice_Vybudování nových místních komunikací k nové
výstavbě
14 017 02_Libějovice_Podpora zemědělců - nákup strojů a zařízení a
inovačních technologií
14 018 02_Libějovice_Černěves_Podpora zemědělců- rekonstrukce a
výstavba zem. objektů
14 019 02_Libějovice_Černěves_Podpora živnostníků, řemeslníků a MSP modernizace vybavení, pořízení inovačních technologií
14 021 03_Libějovice_Oprava a vybudování nového veřejného osvětlení
v obcích
14 022 03_Libějovice_Rekonstrukce a vybudování nového vodovodu v obci a
místních

Vysvětlivky: číslo obce (.číslo neziskové organizace) – číslo karty – prioritní oblasti (1
- lidé, 2 – podnikání, 3 – životní prostředí, 4 - cestovní ruch)

LIBĚJOVICE
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Zásobník projektů II.:
-

Tělocvična – bezbariérový přístup a rekonstrukce sprch, výstavba mini fitness.

-

Veřejná moštárna

-

Oprava a obnova starý zámek (možná i rozvoj ubytování příp. muzeum)

-

Oprava a obnova nový zámek včetně přilehlého parku

-

Rozvoj agroturistiky vč. Opravy Nový dvůr Libějovice

-

Revitalizace – bývalý zemědělský areál Černěves

-

Rozvoj ubytování

-

Charita „Žlutý petrklíč“ - přestavba domova na Lomci

-

Projekty a realizace zadržování vody v krajině
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