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1. Charakteristika obce 
 
1.1 Základní údaje 

 okres Prachatice (Jihočeský kraj) 
 katastrální území: Vrbice u Vacova 
 nadmořská výška: 747 m 
 rozloha: 228 ha 
 počet obyvatel: 67 (k 1. 1. 2018) 
 počet domů: 63, chatová osada 28 č.ev. 
 první písemná zmínka: 1382 
 adresa obecního úřadu: Vrbice 50, 384 73 Stachy, e-mail: obecvrbice@centrum.cz,  

tel. 388 431 079, datová schránka: p4tedzv, IČO 00583421 
 
1.2 Historický vývoj 
Prameny se poprvé o obci zmiňují v roce 1382, kdy se uvádí název v podobě Wirbicz. Vznik vsi je zřejmě 
spjat s kolonizací zdejšího kraje během 13. století. Současný název Vrbice se objevuje ve druhé polovině 
16. století. 

Součástí vsi byl poplužní dvůr. Nacházel se v jihozápadní části obce. Dodnes se zde říká „ve dvoře“. Ves 
s dvorcem patřila k panství Přečín. S ním prožívala stejné správní změny. Panství vystřídalo řadu 
majitelů – z nevýznamnějších např. Kocové z Dobrše nebo Schwarzenbergové. Po zániku feudální 
správy v roce 1850 vznikl v Přečíně obecní úřad. Do jeho obvodu patřily obce Vacov, Miřetice a Vrbice. 
Roku 1912 se Vrbice osamostatnila. Prvním starostou se stal Pavel Lešák. 

Zdejší kraj proslul ve druhé polovině 19. a počátkem 20. století známým „světáctvím“. Za prací do světa 
(nejčastěji Rakousko, Německo, Francie) sezónně odcházela až třetina obyvatel obce. V roce 1910 měla 
Vrbice 371 obyvatel (176 mužů a 195 žen) a 50 domů. 

Životy lidí citelně poznamenala první světová válka. Mnoho mužů odešlo na frontu, někteří se stali 
legionáři. Jedenáct místních ve válce padlo. 

16. září 1920 postihl obec rozsáhlý požár. Vyhořel bývalý dvůr. Oheň zachvátil 10 domů, 18 rodin 
zůstalo bez přístřeší. Po druhé světové válce byl v obci založen hasičský sbor. Fungoval do roku 1972, 
kdy se sloučil se sborem ve Vacově. 

V roce 1949 byla postavena kaple Panny Marie, Prostřednici všech milostí (pouť připadá na 8. května). 
Stavbu projektoval stavitel Matějka. Malířskou výzdobu provedl Alois Martan. V roce 2012 prošla kaple 
rozsáhlou rekonstrukcí. 

V padesátých letech vzniklo v obci jednotné zemědělské družstvo. V roce 1962 se spojilo s JZD Vacov. 

Počátkem 60. let se obec dočkala veřejného vodovodu. 

V roce 1964 zanikl ve Vrbici místní národní výbor. Obec se stala součástí sousedního Vacova. Od roku 
1993 je Vrbice opět samostatnou obcí. 

V roce 2014 byl schválen územní plán, jehož cílem je zachovat klidný ráz obce ležící v podhůří Šumavy. 
K obci náleží chatová osada Sušina. Nedaleko se nachází koupaliště a kemp Rohanov, v dosahu jsou 
horská střediska Javorník, Zadov, Kvilda či Nové Hutě. 
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1.3 Vývoj obyvatelstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky – 1869–2011 (ČSÚ) 
 
1.4 Vybavenost 
Obec vlastní objekt obecního úřadu čp. 50 (vybudovaný v 80. letech minulého století z bývalé hasičské 
zbrojnice), který lze současně využít jako společenskou místnost. Do vlastnictví obce dále patří objekt 
kaple Panny Marie na návsi.  
 
V centru obce je zastávka autobusové dopravy ve směru Vimperk a Strakonice (pro cestující je zajištěna 
krytá čekárna).  
 
Žáci mateřské a základní školy navštěvují školu ve Vacově (1 km). Lékař, lékárna, pošta, obchody, 
autoservis a pneuservis, restaurace, kadeřnictví a další služby jsou nejblíže v sousedním Vacově.  Místní 
hostinec „U Matějků“ je v současnosti uzavřený (soukromý vlastník).  
 
V obci jsou provozovny společností Dřevoprofil spol. s r.o. a SMV, s.r.o., stavební obchodní společnost 
– Pila Vrbice, Karel Veverka – výroba betonu, zednické práce a prodej stavebního materiálu, Marcela 
Kelnhoferová – zlatnické práce. 
 
Obec má zřízený veřejný vodovod (vlastníkem vodovodní sítě je obec Vacov, provozovatelem 
společnost ČEVAK a.s.). Veřejná splašková kanalizace v obci není vybudována. S její výstavbou včetně 
obecní ČOV počítá platný územní plán. V obci je částečně vybudovaná dešťová kanalizace. Požární voda 
je zajištěna z hydrantové sítě a z požární nádrže v centru obce. Vlastní jednotku požární ochrany obec 
nezřizuje. Na základě smlouvy zajišťuje PO v obci jednotka požární ochrany obce Vacov. Obec spravuje 
celkem 5 km místních komunikací a síť veřejného osvětlení. 
 
Vrbice má zřízeno jedno sběrné místo tříděného odpadu (sklo, plasty, papír). Obec je zapojena 
do systému třídění  EKO-KOM. Svoz směsného komunálního odpadu zajišťují Městské služby Vimperk, 
s. r. o. Občané Vrbice mohou bezplatně využívat pro odkládání odpadů sběrný dvůr a kompostárnu 
města Vimperk. 
 
1.5 Spolupráce 
V rámci projektu „Rekonstrukce místní komunikace v obci Vrbice“ má obec uzavřené partnerství 
s obcemi Vacov a Stachy. 
 
 

1869 287 
1880 313 
1890 341 
1900 385 
1910 371 
1921 329 
1930 315 
1950 212 
1961 187 
1970 119 
1980 106 
1991 73 
2001 72 
2011 69 
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2. Investice a realizované akce v uplynulém desetiletí (2009–2018) 

2009  
 

 Zřízení kontaktního místa Czech POINT včetně pořízení počítačového vybavení. 
 

2011 
 
 Rekonstrukce autobusové zastávky (výměna stávající plechové čekárny za nový dřevěný 

přístřešek). 
 Výměna dřevěného zakrytí obecní studny v Dálce. 

 
2012  

 
 Oprava kaple Panny Marie (očištění střešní krytiny, provedení drenáže okolo základů kaple, 

oprava oken včetně klempířských prvků, pořízení nových dveří, oprava vnějších omítek, 
nová fasáda). 

 
2013 

 
 Zakoupení kontejneru na sklo. 
 

2014  
 

 Pořízení územního plánu obce Vrbice. 
 

2015 
 

 Rekonstrukce zbývající části veřejného vodovodu (ve spolupráci s obcí Vacov). 
 Projekt „REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI VRBICE“ – spolufinancováno 

ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad (v části Dálka). 
 

2017  
 
 Rekonstrukce veřejného osvětlení. 
 Oprava místní komunikace Vrbice – Milíkov v délce 1671 m – podpořeno z Dotačního 

programu Jihočeského kraje „Podpora oprav místních komunikací“. 
  Osazení dopravního značení místních komunikací. 
 

2018  
 

 Rekonstrukce vnitřku budovy obecního úřadu (pořízeno nové topení, oprava 
elektroinstalace, výmalba, nová podlahová krytina).  
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3. Program rozvoje obce na období 2019–2029 

1. Rekonstrukce místní komunikace ve východní části obce (v úseku od silnice II. tř. č. 171  
směrem k Božetínu) 

Popis akce: Položení nového povrchu místní komunikace. 

Předpokládaný termín realizace: 2019–2022 

Předpokládané náklady: 1 500 tis. Kč 

Předpokládané zdroje finačních prostředků: příslušný dotační titul + z fin. prostředků obce 

 

2. Rekonstrukce místní komunikace v úseku Sušina – koupaliště Rohanov 

Popis akce: Položení nového povrchu místní komunikace, oprava podloží. 

Předpokládaný termín realizace: 2019–2022 

Předpokládané náklady: 1 900 tis. Kč 

Předpokládané zdroje finačních prostředků: příslušný dotační titul + z fin. prostředků obce 

 

3. Rekonstrukce místní komunikace v úseku od chatové osady směrem k Peckovu 

Popis akce: Položení nového povrchu místní komunikace. 

Předpokládaný termín realizace: 2019–2022 

Předpokládané náklady: 1 800 tis. Kč 

Předpokládané zdroje finačních prostředků: příslušný dotační titul + z fin. prostředků obce 

 

4. Oprava a nový nátěr fasády budovy obecního úřadu 

Popis akce: Oprava vnějších omítek budovy obecního úřadu, nový nátěr fasády, obnova 

nátěrů oken. 

Předpokládaný termín realizace: 2019–2020 

Předpokládané náklady: 50 tis. Kč 

Předpokládané zdroje finačních prostředků: příslušný dotační titul + z fin. prostředků obce 

 

5. Doplnění dopravních značek v místě křížení místních komunikací se silnicí II. tř. č. 171 

Popis akce: Doplnění chybějícího svislého dopravního značení v místě křížení místních 

komunikací se silnicí II. tř. č. 171. 

Předpokládaný termín realizace: 2019–2020 

Předpokládané náklady: 15 tis. Kč 

Předpokládané zdroje finačních prostředků: příslušný dotační titul + z fin. prostředků obce 
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6. Výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu 

Popis akce: Výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu včetně opravy klempířských 

prvků, zateplení stropu. 

Předpokládaný termín realizace: 2019–2024 

Předpokládané náklady: 200 tis. Kč 

Předpokládané zdroje finačních prostředků: příslušný dotační titul + z fin. prostředků obce 

 

7. Rozšíření veřejného osvětlení 

Popis akce: Rozšíření a doplnění sítě veřejného osvětlení v obci. 

Předpokládaný termín realizace: 2019–2026 

Předpokládané náklady: 200 tis. Kč 

Předpokládané zdroje finačních prostředků: příslušný dotační titul + z fin. prostředků obce 

 

8. Zřízení skladovacích prostor na nářadí a technické prostředky obce 

Popis akce: Vybudování krytého a uzamykatelného skladu pro uložení nářadí a technických 

prostředků obce. 

Předpokládaný termín realizace: 2019–2022 

Předpokládané náklady: 30 tis. Kč 

Předpokládané zdroje finačních prostředků: příslušný dotační titul + z fin. prostředků obce 

 

9. Výstavba kanalizace a ČOV 

Popis akce: Vybudování kanalizačního řadu včetně výstavby obecní ČOV východně pod obcí 

se zaústěním do vodního toku Peklov. 

Předpokládaný termín realizace: 2019–2029 

Předpokládané náklady:  20 mil. Kč 

Předpokládané zdroje finačních prostředků: příslušný dotační titul + z fin. prostředků obce 

 

10. Úprava veřejného prostranství návsi a okolí budovy obecního úřadu 

Popis akce: Záměr zahrnuje veškeré úpravy veřejného prostranství návsi, tj. pozemků parc. č. 

324/1, 324/2 a 354/2 v k. ú. Vrbice u Vacova, např. odborné ošetření stromů a výsadba 

nových dřevin, vytvoření vhodných záhonů, úprava a zušlechtění travnatých ploch, 

vybudování přístřešku pro pořádání společenských akcí včetně navazujících zpevněných 

ploch, chodníků, odvodnění, oplocení, osvětlení apod., osazení odpadkových košů, laviček a 

dalšího potřebného mobiliáře, osazení informačních tabulí včetně označení budovy obecního 
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úřadu, rekonstrukci zakrytí požární nádrže (kašny) vedle kaple včetně doplnění o vhodné 

vodní prvky, úprava okolí kříže a pomníku padlým a další. 

Předpokládaný termín realizace: 2019–2029 

Předpokládané náklady: 500 tis. Kč 

Předpokládané zdroje finačních prostředků: příslušný dotační titul + z fin. prostředků obce 

11. Nákup nové výpočetní techniky 

Popis akce: Pořízení nové výpočetní techniky včetně příslušenství a programového vybavení 

potřebné pro činnost obecního úřadu (výměna zastaralé nebo dosluhující výpočetní 

techniky). 

Předpokládaný termín realizace: 2019–2029 

Předpokládané náklady: 20 tis. Kč 

Předpokládané zdroje finačních prostředků: příslušný dotační titul + z fin. prostředků obce 

 

12. Nákup nového nábytku pro kancelář obecního úřadu 

Popis akce: Pořízení nového nábytku pro kancelář obecního úřadu – výměna dosluhujícího 

nebo nevyhovujícího vybavení. 

Předpokládaný termín realizace: 2019–2029 

Předpokládané náklady: 30 tis. Kč 

Předpokládané zdroje finačních prostředků: příslušný dotační titul + z fin. prostředků obce 
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4. Závěr 

Navržený Program rozvoje obce Vrbice je v souladu se schváleným Územním plánem obce Vrbice.  

Program schválilo Zastupitelstvo obce Vrbice na svém zasedání usnesením číslo 14/2018 dne 
21.09.2018. 

Aktualizaci Programu rozvoje obce Vrbice na období 2019–2029 schválilo Zastupitelstvo obce Vrbice 
na svém zasedání usnesením číslo ………… dne …………………………….. 

Program rozvoje obce Vrbice bude pro nahlížení veřejnosti uložen na obecním úřadě a zveřejněn 
na webových stránkách obce. V případě potřeby nebo v případě změny územního plánu bude program 
aktualizován. 

 


