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1 ANALYTICKÁ ČÁST
1.1 Úvodní informace
1.1.1 Základní údaje o obci
Obec Háj u Duchcova
Status

Obec

Typ sídla

Ostatní obce

ZUJ (kód obce)

567523

LAU 2 (dříve NUTS5)

CZ0426567523

LAU 1 (dříve NUTS4)

CZ0426 - Teplice

NUTS3

CZ042 - Ústecký kraj

NUTS2

CZ04 - Severozápad

Obec s pověřeným obecním úřadem

Duchcov

Obec s rozšířenou působností

Teplice

Katastrální plocha (ha)

751

Počet částí obce

2

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2016

1 165

Nadmořská výška (m n.m.)

244 - 350

Zeměpisné souřadnice (WGS-84)

13°42'45'' E, 50°37'51'' N

První písemná zpráva (rok)

1 203

PSČ

41722

Zdroj: Portál RIS http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=567523, statistické údaje vedené Obecním
úřadem Háj u Duchcova

Obec Háj u Duchcova z hlediska správního územního členění původně příslušela k bývalému okresu
Teplice. Podle nového územně správního členění spadá obec pod správu Duchcova a Teplic.

1.1.2 Historie obce
1.1.2.1 Základní historické souvislosti obce
Háj byl poprvé zmíněn v tzv. zakládací listině oseckého kláštera, která se uvádí k r. 1203. Podle této
listiny velmož Slavek z Oseka daroval Bohu a Panně Marii do uvítání opata a bratří cisterciáků i řadu
okolních vesnic, mimo jiné i ves Hagn, dnešní Háj. K panství Oseka nebo Duchcova ves náležela
až do roku 1850. K obci příslušela i osada Domaslavice, kde se v drážním domku v roce 1885 narodila
Anna (Hana) Vlčková, budoucí manželka prezidenta Edvarda Beneše.
Obec se od počátku třicátých let 20. století snažila osamostatnit z područí oseckého kláštera, později
od politické obce Osek. Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČSR ze dne 15. 3. 1950 byl Háj jmenován
samostatnou obcí s názvem Háj u Duchcova, dělící se na části Háj u Duchcova a Domaslavice.
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V roce 1872 byl v Háji otevřen hnědouhelný důl, který byl vytěžením uzavřen v roce 1927. Těžba uhlí
se významně promítla do hospodářského profilu obce a její historie a ovlivňovala její vývoj.
Vedle těžby uhlí se těžily a využívaly v území další suroviny - keramické jíly, polymetalické rudy.
Pro vytěžení uhelných zásob pod obcí (v 60. letech 20. století) byla v obci vyhlášena stavební uzávěra
pro trvalé omezení stavební činnosti a bylo započato s likvidací prvních domků v horní části obce.
Podle původního záměru měla být obec do roku 1985 zlikvidována. Díky tomuto záměru byla v obci
zastavena veškerá výstavba a nastal prudký úbytek obyvatel. Tento stav trval až do roku 1989,
kdy byla stavební uzávěra definitivně zrušena a obec se mohla znova začít rozvíjet.

1.1.2.2 Kulturní, historické památky a zajímavosti obce
V seznamu kulturních památek na území obce Háj u Duchcova je zapsán pouze památník Karla Marxe.
Jiné nemovité památky se na správním území nenacházejí. V obci nebyl postaven kostel, obec patřila
do osecké farnosti. V obci stával kostelík vystavěný v roce 1928 sdružením německých občanů
„Římskokatolické církevní sdružení obce Háj“ a byl spravován obecní radou. Zbořen byl v roce 1975.
Kaplička
Neoklasicistní stavba kapličky stojí při pravé straně polní cesty spojující obec Háj u Duchcova
s Osekem. Jedná se o drobnou stavbu půlkruhového půdorysu. Průčelní stěna je hladká, členěná
na nárožích hladkým pilastrem s římsovou profilovou hlavicí, nesoucí nízké kladí. Na kladí navazuje
trojúhelníkový štít s profilovaným rámem. Na vrcholu štítu je umístěn jednoduchý dřevěný kříž.
Střecha je kryta šindelem. Ve východní vstupní ose je prolomen valený vstup přístupný jedním
schodovým stupněm. Nad ním se nachází pískovcový klenák s vročením stavby psaným římskými
číslicemi MDCCCXLIII (1843).
Odpočivný kámen1
Odpočivný kámen v Domaslavicích se nacházel po pravé straně za osadou na cestě do Křižanova,
v roce 2011 byl přesunut na náves v Domaslavicích. Nechal jej osadit opat oseckého kláštera
Laurentius Scipio v roce 1674. Na kameni je vytesán nápis: F (rater) L (aurentius) A (bbas)
O (ssecensis) / 1674, což lze volně přeložit jako "Bratr Vavřinec opat osecký /1674".
Osecký opat Laurentius Scipio (1650 - 1691) nechal ve druhé polovině 17. století na přístupové cesty
k oseckému klášteru osadit 48 odpočivných kamenů, které měly sloužit pro potřebu znavených
poutníků. Nesloužily však primárně k usednutí poutníka, ale k odložení nebo podepření nesené nůše.
Kameny v době barokních církevních poutí sloužily i jako orientační body v krajině.
V současné době je na původním místě pouze jediný odpočivný kámen. Dodnes je k vidění při křížení
cest u rohu oseckého hřbitova - je na něm vytesán špatně čitelný nápis 16 FLAO 74. Druhý odpočivný
kámen se dochoval v Domaslavicích, avšak byl v roce 2011 přemístěn od cesty do Křižanova přímo
na domaslavickou náves, neboť v místě jeho původního umístění docházelo k jeho opětovnému
poškozování nedbalými motoristy. Třetí odpočivný kámen byl donedávna umístěn za Hudcovskou
výšinou (u dnešní silnice z Teplic do Duchcova), odkud byl přemístěn do lapidária Muzea města
Duchcova.
Pomníky
Pomník Karla Marxe - původní pomník vybudovali v roce 1933 němečtí sociální demokraté u příležitosti
50. výročí úmrtí Karla Marxe na pokraji budovaného hřiště dělnické tělocvičné jednoty ATUS v lesním
porostu v Horním Háji. Na podzim r. 1933 byl pomník zničen. V r. 1988 byl pomník přemístěn

1

V některých historických podkladech je tento typ kamene označován jako "odpočinkový kámen".
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na parcelu po demolici zemědělské usedlosti čp. 235 proti dnešní prodejně potravin v Zelenkově ulici.
Autorem nového reliéfu je Václav Kyselka.
Pomník obětem 1. světové války - je situován na návsi v Domaslavicích. Pomník byl v roce 1946
zničen neznámým vandalem. Obec Háj u Duchcova jej nechala rekonstruovat a při příležitosti
100. výročí od zahájení 1. světové války byl 10. 10. 2014 znovu odhalen v původní podobě.
Pomník obětem 2. světové války - je situován na parcele po demolici domu čp. 34 mezi domy čp. 125
a čp. 132.
Pamětní desky
Pamětní deska řídícího učitele Jana Zelenky-Hájského - je umístěna na budově bývalé hořejší školy
čp. 141. Původní pamětní deska z roku 1946, věnovaná učitelstvem duchcovského okresu, je
v současné době umístěna nad schodištěm ve vstupní hale dnešního bytového domu čp. 141.
Na průčelí domu je umístěna nová pamětní deska z dílny oseckého keramika Miroslava Mráčka, která
byla slavnostně odhalena u příležitosti 70. výročí od úmrtí Jana Zelenky-Hájského dne 16. 6. 2012.
Pamětní deska členům Sokolské župy Kukaňovy - je umístěna na budově Sokolovny čp. 38.
Pamětní deska rotného Františka Jaroše - je umístěna v dolní části obce na jeho rodném domě
čp. 111. František Jaroš padl dne 21. 11. 1944 na bojišti u francouzského Dunkerque. Byl vyznamenán
medailí za chrabrost a Československým válečným křížem.
Technické stavby
V obci jsou pro kulturní hodnoty charakteristické technické stavby. Jsou to především objekty starého
vodovodu, včetně prameniště Dolní Háj, dále je to dnes již historická stavba tratě ČD č. 135 - Louka
u Litvínova - Osek - Dubí - Moldava. Tato stavba i na katastru obce Háj je charakteristická řadou
drážních objektů, postavených v druhé polovině 19. století. Ministerstvo kultury ČR dne 15. 7. 1998
prohlásilo tuto trať za kulturní památku. Na území obce se jedná o vlastní trať na k.ú. Háj u Duchcova
a Domaslavice.
Z objektů jsou to nosné objekty, propustky a ze stavebních objektů pak bývalý drážní domek č. 25
na k.ú. Domaslavice, stp. č. 30., rodný dům Hany Benešové.
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1.2 Území obce
1.2.1 Poloha obce
Obec Háj u Duchcova se nachází v severních Čechách na území Ústeckého kraje, v okrese Teplice.
Obec leží na úpatí Krušných hor, 4 km na severovýchod od Duchcova (obec s pověřeným obecním
úřadem) a 10 km na západ od Teplic (obec s rozšířenou působností).
Obec rozkládající se na katastrální ploše 751 ha (7,51 km 2) se administrativně člení na dvě části - Háj
u Duchcova a Domaslavice. Tyto dvě části jsou zároveň základní sídelní jednotkou.
Územně-technicky tvoří obec dvě katastrální území - Háj u Duchcova a Domaslavice.

Obr. č. 1: Poloha obce Háj u Duchcova v České republice
Zdroj: Portál RIS http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=567523

Územní statistické a samosprávné jednotky obce Háj u Duchcova
Zkratka územní statistické jednotky /
samosprávné jednotky

Název

LAU 2 (dříve NUTS5)

obec

Háj u Duchcova (CZ0426567523)

LAU 1 (dříve NUTS4)

okres

Teplice (CZ0426)

NUTS3

kraj

Ústecký kraj (CZ042)

NUTS2

území

Severozápad (CZ04)

NUTS1

stát

Česká republika

Zdroj: Portál RIS http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=567523
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Obr. č. 2: Situační mapa obce Háj u Duchcova
Zdroj: Google Maps https://www.google.cz/maps

Obr. č. 3: Letecký pohled na obec Háj u Duchcova
Zdroj: Webové stránky obce Háj u Duchcova http://www.ouhaj.cz/plan-rozvoje-obce-haj-u-duchcova/d3934/p1=11731
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1.2.2 Krajina v okolí obce
1.2.2.1 Ráz krajiny
Obec Háj u Duchcova se rozkládá v podhůří Krušných hor podle Hájského potoka, na půdě
pokrývající rulové podloží, třetihorní pískovce a ložiska hnědého uhlí.
Nadmořská
výška
v
obci
kolísá
až po 350 m. n.m. v osadě Domaslavice.

mezi

244 m n.m.

(u dolní

železniční

zastávky)

Na správním území obce se nacházejí jak plochy urbanizované (plochy zastavěné nebo určené
k zastavění), tak i plochy neurbanizované (plochy, které nejsou určeny k zastavění).
Urbanizované plochy v „pánevní“ části správního území obce jsou tvořeny zejména zastavěným
územím obce Háj u Duchcova a osady Domaslavice a dále pak lokality rekreačních chat a areály
zemědělské a průmyslové výroby. Na urbanizované území v pánvi navazuje směrem k severu,
severozápadu strmý svah Krušných hor s ostře zaříznutými údolími Domaslavického potoka
(Domaslavické údolí) a Hájského potoka (Staré údolí). V horní části Domaslavického údolí se na ploše
60,1 ha nachází přírodní rezervace. Na úpatí krušnohorského svahu se nachází, při hranici s územím
města Hrobu (k.ú. Křižanov), chatová osada na pravém břehu přírodního koryta Domaslavického
potoka.
Správní území obce je nadprůměrně zalesněno - severní (krušnohorská) část je lesy pokryta téměř
bez výjimky, zatímco v jižní (pánevní) části se větší lesní porosty vyskytují pouze v podobě lesnických
rekultivací po těžbě, případně se jedná o spontánně vzniklé porosty charakteru lesa na opuštěných
plochách po těžbě.
Ve správním území obce jsou zastoupeny i zemědělské pozemky, pastviny, zahrady a ovocné sady.

Obr. č. 4: Katastrální mapa obce Háj u Duchcova
Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální - Nahlížení do katastru nemovitostí
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D2BCEB5&MarQParam0=636
525&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka
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1.2.2.2 Vodní toky
Území obce náleží do povodí řeky Bíliny, konkrétně do povodí Hájského potoka (číslo hydrologického
pořadí 1-14-01-065) a Domaslavického potoka (číslo hydrologického pořadí 1-14-01-058).
Hájský potok pramení v rámci střední a jižní části prameniště Dlouhá Louka a prameniště Dolní Háj
v údolí tvořeném na západní straně vrchem Stropník. Hájský potok prochází zástavbou obce
Háj u Duchcova a vlévá se zleva do Loučenského potoka severozápadně od Duchcova.
Domaslavický potok pramení v severní části prameniště Dlouhá Louka a vede podél jižního svahu
Vrchu tří pánů k Domaslavicům. Trasa Domaslavického potoka byla v důsledku důlní činnosti
změněna, Domaslavický potok je za hranicí řešeného území zaústěn do Křižanovského potoka.

1.2.2.3 Přírodní útvary
Na území obce se nachází chráněné území přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny. Jedná se o Přírodní památku Domaslavické údolí, která byla dne 11. 3. 1992 vyhlášena
OkÚ Teplice v tehdy existující kategorii „chráněný přírodní výtvor“. Území má celkovou výměru 60 ha,
podstatná část se nachází v k.ú. Křižanov. Přírodní památka má ochranné pásmo ze zákona v šíři 50 m
od svých hranic.
Na území obce se dále nachází Přírodní park Loučenská hornatina. Posláním tohoto přírodního parku je
zachování přírodní, kulturní a historické charakteristiky místa (zalesněné příkré svahy Krušných hor
členěné hlubokými údolími s četnými prameništi a toky; hřebenové partie Krušných hor s mozaikou
podmáčených až rašelinných ploch, rašelinišť, plochých bezlesých niv toků, lesních porostů a horských
luk) a ochrana místa před činností snižující jeho přírodní a estetickou hodnotu, při umožnění trvalého a
únosného hospodářského a rekreačního využití území, směřujícího ke stabilizaci a rozvoji života
v obcích. Na území obce Háj u Duchcova je hranice přírodního parku dána linií tělesa železniční trati
č. 135. V přírodním parku je vylišeno devět nejcennějších území, z nichž se na území obce
Háj u Duchcova nachází jedno (plošně nejrozsáhlejší) - Krušnohorské svahy a údolí II. Do tohoto
nejcennějšího území náleží podstatná část výměry Přírodního parku Loučenská hornatina na území
obce (kromě cca 300 m širokého pásu při úpatí Krušných hor, rozšířeného o dalších cca 200 m v místě
chatové osady u Domaslavického potoka).
Ve správním území obce jsou vyhlášeny 3 památné stromy nacházející se na severním okraji
Domaslavic:


1 ks tisu červeného (Taxus baccata) na st.p.č. 10/1 v k.ú. Domaslavice - jedná se o zdravý
vitální strom značného stáří a mimořádných rozměrů, s vysokou genetickou hodnotou, který
roste na hospodářském dvoře bývalé zemědělské usedlosti.



1 ks kaštanovníku setého (Castanea sativa) na p.p.č. 273/1 v k.ú. Domaslavice - jedná se
o plodícího aklimatizovaného exotického jedince, dendrologickou zajímavost.



1 ks tisu červeného (Taxus baccata) na p.p.č. 263/1 v k.ú. Domaslavice - jedná se o strom
značného stáří v horším zdravotním stavu (fyziologické poškození, dutina při patě kmene,
suché větve) v zatáčce cesty nad železniční tratí.
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1.3 Obyvatelstvo
1.3.1 Demografická situace
Počet obyvatel obce Háj u Duchcova, resp. dlouhodobé i krátkodobé trendy vývoje počtu obyvatel
jsou klíčovými faktory ovlivňujícími ekonomický a sociální růst a rozvoj obce.

1.3.1.1 Počet obyvatel obce
Dle statistiky Portálu RIS žilo v roce 2014 v obci Háj u Duchcova 1 129 obyvatel, z toho 577 mužů a
552 žen.
Počet obyvatel Háje u Duchcova k 31. 12. 2014
Celkem
(muži a ženy)

Muži

Ženy

1 129

577

552

Počet obyvatel

Zdroj: Portál RIS http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=567523

Nejvyšší počet obyvatel měla obec do období II. světové války, poté se počet obyvatel začal snižovat,
a to z důvodu vyhlášení stavební uzávěry pro trvalé omezení stavební činnosti a záměru likvidace
obce. V roce 1989 byla stavební uzávěra zrušena a počet obyvatel se postupně začal zvyšovat.
V současné době počet obyvatel obce stále postupně přibývá, což je pozitivní trend.
Vývoj počtu obyvatel Háje U Duchcova a osady Domaslavice v letech 1900 až 2015
Rok

Celkem

Háj u Duchcova

Domaslavice

1900

2 698

2 501

197

1910

3 031

2 853

178

1921

2 849

2 691

158

1930

2 589

2 415

174

1950

1 476

1 365

111

1961

1 509

1 386

123

1970

1 100

1 003

97

1980

1 050

983

67

1991

906

828

78

2001

952

863

89

2011

1 033

945

88

2015

1 165

1 049

116

Zdroj: Český statistický úřad https://www.czso.cz/csu/czso/iii-pocet-obyvatel-a-domu-podle-kraju-okresu-obci-acasti-obci-v-letech-1869-2011_2015, statistické údaje vedené Obecním úřadem Háj u Duchcova
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1.3.1.2 Věkové složení obyvatelstva
Věková struktura obyvatelstva představuje jednu ze základních charakteristik
demografický vývoj a naznačujících možné sociální hrozby a problémy v budoucnosti.

hodnotících

V roce 2014 žilo v obci 1 129 obyvatel. Téměř 65 % obyvatelstva tvořila skupina ve věku 15 - 59 let.
Procentuálně nejnižší byla skupina obyvatel ve věku 60 - 64 let (necelých 7 %). Průměrný věk
obyvatel je 38,8 let.
Věkové složení obyvatel Háje u Duchcova k 31. 12. 2014
Celkem
(muži a ženy)

Muži

Ženy

0 - 14 let

183

88

95

15 - 59 let

725

381

344

60 - 64 let

76

40

36

65 a více let

145

68

77

1 129

577

552

Obyvatelstvo

Celkem

Zdroj: Portál RIS http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=567523

1.3.1.3 Struktura obyvatel podle nejvyššího ukončeného vzdělání
Pro rozvoj obce je při pohledu na obyvatelstvo kromě jeho věkové struktury důležitá především
vzdělanostní struktura, která může do určité míry předurčovat situaci na místním trhu práce i celkový
rozvojový potenciál obce.
Z pohledu nejvyššího dosaženého stupně vzdělání byla při sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011 v obci
nejvíce zastoupena skupina obyvatel se středním vzděláním vč. vyučení bez maturity (383 obyvatel).
Druhou nejpočetnější skupinu tvořili obyvatelé s úplným středním vzděláním s maturitou
(182 obyvatel) a na třetím místě byli obyvatelé se základním vzděláváním vč. neukončeného vzdělání
(178 obyvatel).
Obyvatelstvo Háje u Duchcova podle nejvyššího ukončeného vzdělání k SLBD 20112
Celkem
(muži a ženy)

Muži

Ženy

876

457

419

bez vzdělání

52

36

16

základní vč. neukončeného

178

83

95

střední vč. vyučení (bez maturity)

383

215

168

úplné střední (s maturitou)

182

80

102

5

3

2

Obyvatelstvo
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

Z toho podle stupně
vzdělání:

nástavbové studium

2

Sčítání lidu, bytů a domů 2011 - k rozhodnému okamžiku půlnoci z pátku 25. na sobotu 26. března 2011.
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Celkem
(muži a ženy)

Muži

Ženy

vyšší odborné vzdělání

7

2

5

vysokoškolské

36

22

14

Obyvatelstvo

Zdroj:
Český
statistický
úřad
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__43__567523#

1.3.1.4 Pohyb obyvatel obce
Pohyb obyvatel obce je ovlivněn jak přirozeným vývojem (narozením, úmrtím), tak i migrací. Přirozený
přírůstek je rozdíl mezi počtem narozených a počtem zemřelých osob. Migrační saldo je rozdíl
mezi přistěhovalými a vystěhovalými osobami.
V roce 2014 měl v obci přirozený přírůstek negativní hodnotu (-1), migrační saldo pozitivní
hodnotu (+18), celkový přírůstek obyvatel v tomto roce tedy byl 17 (5 mužů, 12 žen).
Počet narozených a zemřelých obyvatel Háje u Duchcova k 31. 12. 2014
Celkem
(muži a ženy)

Muži

Ženy

Živě narození

10

5

5

Zemřelí

11

6

5

Přirozený přírůstek

-1

-1

0

Obyvatelstvo

Zdroj: Portál RIS http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=567523#obyvatelstvo

Migrační vývoj počtu obyvatel Háje u Duchcova k 31. 12. 2014
Celkem
(muži a ženy)

Muži

Ženy

Přistěhovalí

57

26

31

Vystěhovalí

39

20

19

Saldo migrace

18

6

12

Obyvatelstvo

Zdroj: Portál RIS http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=567523#obyvatelstvo

Přírůstek / úbytek obyvatelstva Háje u Duchcova k 31. 12. 2014
Celkem
(muži a ženy)

Muži

Ženy

Přirozený přírůstek

-1

-1

0

Saldo migrace

18

6

12

Přírůstek / úbytek

17

5

12

Obyvatelstvo

Zdroj: Portál RIS http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=567523#obyvatelstvo
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1.3.1.5 Předpokládaný vývoj zastoupení dětí a seniorů
S ohledem na růst počtu obyvatel (celkový přírůstek 17 obyvatel) a věkové složení obyvatel obce
v roce 2014 (183 dětí ve věku 0 - 14 let, 725 obyvatel ve věku 15 - 59 let, 76 seniorů ve věku 60 64 let, 145 seniorů starších 65 let) lze předpokládat, že se i nadále bude zvyšovat počet obyvatel,
a to jak přirozeným vývojem (narozením), tak i migrací (přistěhováním).
Díky současnému ekonomickému rozvoji obce a rozvoji stavebních parcel na území obce (po převodu
pozemků do majetku obce) lze předpokládat, že se bude postupně zvyšovat počet produktivních
obyvatel a počet dětí.

1.3.2 Sociální situace
1.3.2.1 Struktura obyvatelstva podle národnosti
K datu posledního sčítání lidu, bytů a domů bylo nejvíce obyvatel obce české národnosti (66 %).
Téměř 32 % obyvatel obce národnost neuvedlo.
Obyvatelstvo Háje u Duchcova podle národnosti k SLBD 2011
Celkem
(muži a ženy)

Muži

Ženy

1 033

528

505

682

325

357

moravská

1

-

1

slezská

-

-

-

slovenská

8

6

2

německá

5

2

3

polská

1

1

-

romská

-

-

-

ukrajinská

6

1

5

vietnamská

-

-

-

neuvedeno

327

191

136

Obyvatelstvo
Obyvatelstvo celkem
česká

Z toho
národnost:

Zdroj:
Český
statistický
úřad
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__43__567523#

1.3.2.2 Struktura obyvatel podle náboženské víry
V roce 2011 při sčítání lidu, bytů a domů 518 obyvatel obce neuvedlo náboženskou víru a
465 obyvatel uvedlo informaci, že jsou bez náboženské víry.
Obyvatelstvo Háje u Duchcova podle náboženské víry k SLBD 2011
Obyvatelstvo
Obyvatelstvo celkem

Celkem
(muži a ženy)

Muži

Ženy

1 033

528

505
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Celkem
(muži a ženy)

Muži

Ženy

Věřící - nehlásící se k žádné církvi ani náboženské
společnosti

26

8

18

Věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti

24

13

11

Církev římskokatolická

14

6

8

Církev československá
husitská

-

-

-

Českobratrská církev
evangelická

-

-

-

Náboženská společnost
Svědkové Jehovovi

-

-

-

Pravoslavná církev v českých
zemích

2

1

1

Bez náboženské víry

465

221

244

Neuvedeno

518

286

232

Obyvatelstvo

Z toho:

Zdroj:
Český
statistický
úřad
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__43__567523#

1.3.2.3 Sociálně slabé skupiny obyvatel
Obec Háj u Duchcova nemá v současné době vypracovaný Komunitní plán rozvoje sociálních služeb.
Z tohoto důvodu byla prostřednictvím Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. (se sídlem
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem) podána dne 30. 11. 2015 projektová žádost
do Operačního programu Zaměstnanost (výzva č. 03-15-022) „Spolu to zvládneme - Komunitní sociální
práce v obci Háj u Duchcova“. Obsahem plánovaného projektu je aktivní začleňování osob ohrožených
sociálním vyloučením a zároveň aktivity působící jako prevence sociálního vyloučení osob žijících
na území či v blízkosti obce. V případě úspěchu projektu bude vytvořeno centrum se 2 komunitními
pracovníky. Vznikne dokument mapující potřeby, rozvoj a problémy lokality společně s návrhem
řečení, včetně evaluační zprávy.
Inovativnost projektu spatřuje obec zejména ve vzniku samotného komunitního sociálního centra a
pravidelné práci sociálních pracovníků. Obec nikdy neměla obdobné centrum, které by dokázalo
pomoci většímu počtu cílových skupin. Nikdo ze zaměstnanců obecního úřadu není sociálním
pracovníkem a sociální práce nevykonává. Obec je ochotna z vlastních nákladů realizovat nákladnější
stavební úpravy v přízemí budovy obecního úřadu (Kubátova 155) pro provoz centra.
Problematika sociálně vyloučených osob v obci
Vzhledem k neexistenci klíčového dokumentu v oblasti sociálních služeb není v obci prozatím řešen
problém sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením koncepčně. Jednou
z cílových skupin mohou být také klienti Domova sociálních služeb Háj. Je nezbytností řešit propojení
života klientů Domova sociálních služeb s životem občanů v obci.
V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost za finanční podpory ESF a státního
rozpočtu ČR byl v letech 2013 - 2014 realizován projekt Zkusíme to jinak, jehož hlavním cílem byla
pracovní a sociální integrace osob se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením
resp. sociálně vyloučené z řad klientů Domova sociálních služeb Háj ("Domova Bouřňák").
Obec Háj u Duchcova zaměstnala tři klienty Domova Bouřňák, kteří se ve spolupráci s vedoucím
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údržby Háj u Duchcova podíleli na údržbě obce. Možnost pracovat ve věcech veřejného blaha pro ně
neznamenal jen finanční přínos, ale také možnost začlenění se do společnosti, což obnáší nejenom
překonání bariér sociálního vyloučení, ale i dosažení vyšší míry soběstačnosti a přirozeného osobního
rozvoje.
Sociálně vyloučené lokality v okolí obce
V blízkosti obce Háj u Duchcova se nacházejí dvě sociálně vyloučené lokality, a to Viktorina a Stará
Gizela. Tyto lokality, které patří do ORP Duchcov (od obce jsou vzdáleny 2 - 3 km, vedle železniční
zastávky Dolní Háj), částečně ovlivňují život místních obyvatel - částečné využití služeb nabízených
obcí (pošta, občasné nákupy, trávení volného času v obci).
Azylové domy v okolí obce
Azylové domy v okolí obce Háj u Duchcova se nacházejí v Duchcově, Oseku, Košťanech. V Duchcově
se nachází i noclehárna.
Problémy s uživateli návykových látek
Problematika protidrogové politiky je řešena v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje
na období 2015 - 2018. Protidrogová politika Ústeckého kraje je definována na základě analýzy
současné situace a identifikovaných potřeb a má jasnou strukturu, jež umožní praktickou realizaci i její
hodnocení. Strategie je realizována prostřednictvím Akčního plánu realizace na období 2015 - 2018.
Krajská strategie protidrogové politiky vychází z koncepce Národní strategie protidrogové politiky a
respektuje jako účinný přístup k řešení problematiky závislostí komplexní, multidisciplinární a vyvážený
přístup, který vychází z celospolečenské a mezioborové spolupráce na všech úrovních. Protidrogová
strategie je zároveň v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje
na období 2014 - 2017.
Strategii protidrogové politiky Ústeckého kraje projednala Rada Ústeckého kraje dne 3. 12. 2014
na základě usnesení č. 80/69R/2014 a Zastupitelstvo Ústeckého kraje ji schválilo
usnesením č. 70/21Z/2015
na
svém
jednání
dne
16. 2. 2015
(http://www.krustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1688473).
V roce 2009 Policie ČR odhalila v obci Háj u Duchcova pěstírnu marihuany, kterou provozovali dva
vietnamští zahradníci.
Problematický průmyslový areál bývalého závodu Kamenina
Areál bývalého průmyslového závodu Kamenina v Háji u Duchcova, který leží na okraji obce poblíž
silnice Háj u Duchcova - Duchcov, zeje prázdnotou a jeho rozlehlé prostory nikdo nehlídá. Areál se
v minulosti stal ideálním terčem pro zloděje šrotu a posloužil organizované skupině lihové mafie jako
úkryt nelegálního skladu lihovin (uskladnění tisíce litrů nezdaněného lihu v podzemních nádržích
pod silnou vrstvou betonu).

1.3.3 Domácnosti a bydlení
K datu posledního sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011 bylo v obci evidováno celkem 247 domů,
z toho 230 trvale obydlených. Po zrušení stavební uzávěry v roce 1989 se v obci postupně zvyšuje
počet nově postavených a zrekonstruovaných domů.

16 / 56

Strategický plán rozvoje obce Háj u Duchcova 2016 - 2026

Domovní fond v obci Háj u Duchcova k SLBD 2011
Celkem

Rodinné
domy

Bytové
domy

Ostatní
budovy

Domy úhrnem

247

222

23

2

Domy obydlené

230

205

23

2

fyzická osoba

206

200

6

-

obec, stát

14

2

12

-

bytové družstvo

-

-

-

-

spoluvlastnictví
vlastníků bytů

5

2

3

-

1919 a dříve

86

66

20

-

1920 - 1970

45

43

1

1

1971 - 1980

30

29

1

-

1981 - 1990

4

4

-

-

1991 - 2000

24

24

-

-

2001 - 2011

37

36

-

1

Domy

Z toho podle
vlastnictví
domu:

Z toho
podle období
výstavby
nebo
rekonstrukce
domu:

Zdroj:
Český
statistický
úřad
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__43__567523#

V roce 2011 bylo v obci evidováno celkem 379 bytů, z toho 269 v rodinných domech, 107 v bytových
domech (většina bytů je nájemních) a 3 nájemní byty v ostatních budovách.
Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností k SLBD 2011
Celkem

Rodinné
domy

Bytové
domy

Ostatní
budovy

379

269

107

3

ve vlastním
domě

214

211

3

-

v osobním
vlastnictví

6

-

6

-

102

14

85

3

-

-

-

-

1

16

2

14

-

2

42

19

22

1

3

86

56

28

2

4

96

78

18

-

5 a více

104

99

5

-

Byty
Obydlené byty celkem

Z toho právní
důvod užívání
bytu:

nájemní
družstevní

Z toho
s počtem
obytných
místností:

Zdroj:
Český
statistický
úřad
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__43__567523#
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1.3.4 Spolková, osvětová a informativní činnost
Obyvatelé obce Háj u Duchcova jsou dle svého zájmu sdruženi do několika existujících spolků Sdružení dobrovolných hasičů, Tělocvičná jednota Sokol, Turistický oddíl MáŇa, ŠK Háj u Duchcova.

1.3.4.1 Spolky v obci a profil jejich činnosti
Sdružení dobrovolných hasičů Háj u Duchcova
Sbor dobrovolných hasičů Háj u Duchcova byl založen po II. světové válce (29. 7. 1945). Na počátku
měl 34 členů, v roce 1946 měl již 80 registrovaných členů. Na základě zákona č. 62 Sb. ze dne
17. 5. 1950 a nařízením vlády č. 135 ze dne 26. 9. 1950 byl v obci založen protipožární sbor,
jehož členové jsou dobrovolnými členy.
V současné době má Sdružení dobrovolných hasičů Háj u Duchcova celkem 93 členů. Počet členů
kolektivu mladých hasičů je 32.
SDH Háj u Duchcova je především velmi činný v práci s dětským kolektivem, s kterým získává ocenění
na okresních i zahraničních soutěžích. Dle informací uvedených na webových stránkách je SDH Háj
u Duchcova druhým nejlepším sborem dobrovolných hasičů v roce 2015 v oblasti sever-střed Čech.
Webové stránky: http://www.sdh-haj.estranky.cz/
Tělocvičná jednota Sokol Háj u Duchcova
Samostatná jednota Sokol byla v Háji založena 5. 12. 1919. Nejvýznačnější osobou hájského Sokola
byl Jan Zelenka. V minulém století došlo ke skutečné obnově Sokola až po pádu komunistického
systému v roce 1989.
Webové stránky: http://www.sokolhaj.cz/
Turistický oddíl MáŇa, o.s.
Turistický oddíl MáŇa, o.s. vznikl na základě zájmu několika obyvatel obce - chodkyň a chodců.
Inspirací pro ně byl výšlap na Milešovku, který pořádal OÚ Háj pro německé turisty z Kreischy.
Turistický oddíl MáŇa pořádá turistické výlety různé náročnosti (pro zdatné turisty, pro méně zdatné
turisty).
Webové stránky: http://turistimana.netstranky.cz/
ŠK Háj u Duchcova
Šipkový klub Sokolovna Háj vznikl v září 2010 poté, co zanikla restaurace Vodárna Háj, a došlo
k přesunutí týmů vyjma jednoho, který v dané době působil v Dubí. Na počátku měl klub tři družstva a
celkem 16 registrovaných hráčů, v současnosti má klub pouze jedno družstvo.
Webové stránky: http://www.sokolovnahaj.estranky.cz/

1.3.4.2 Podpora spolkové činnosti ze strany obce
Poskytované prostory
Z důvodu plánované rekonstrukce budovy Sokolovny, která patří od majetku obce, nemohou spolky
působící v obci nadále využívat prostory Sokolovny, mohou však stále užívat areál přilehlých
sportovišť. Z toho důvodu se spolky v současné době scházejí v soukromé restauraci Vodárna Háj
naproti Sokolovně (Kubátova 271).

18 / 56

Strategický plán rozvoje obce Háj u Duchcova 2016 - 2026

Poskytované finanční prostředky
Rozpis poukázaných příspěvků a dotací - transferů dle závěrečného účtu obce Háj u Duchcova
za rok 2014, který byl sestaven ke dni 20. 5. 2015:

Přehled žádostí o finanční podporu spolkové činnosti ze strany obce a přidělené příspěvky a dotace
v roce 2015 jsou uvedeny v zápisech a usneseních Zastupitelstva obce http://www.ouhaj.cz/zapisy-ausneseni-zo/ds-1491/archiv=0&p1=212.

1.3.4.3 Práce s mládeží a seniory
V rámci obce je poskytováno minimum služeb pro mládež a seniory - v obci není základní škola, chybí
lékař, stomatolog atd. Kulturní a sportovní nabídka je omezená, chybí služby / akce zaměřené
na mládež a seniory.
Práce s dětmi a mládeží
Původně hájské děti chodily do školy v Oseku. Nepříznivé povětrnostní podmínky v zimním období
donutili hájské obyvatele, aby vystavěli v obci školu. Po velkém úsilí a snažení bylo v červnu 1889
vydáno povolení ke zřízení čtyřtřídní školy. Stavební plán vypracoval městský stavební inženýr z Teplic
Ing. Kress. 22. 11. 1889 obdržela obec stavební povolení, 18. 3. 1890 byl položen základní kámen a
počátkem září téhož roku byla škola dokončena a slavnostně zahájeno školní vyučování.
1. 9. 1980 Okresní školský úřad zrušil z ekonomických a provozních důvodů vyučování. Všechny děti
tak po letech opět navštěvují opět školy v Oseku. V březnu 1981 se do budovy z čp. 125 přestěhovala
mateřská škola. V září 1992 zde byla pokusně otevřena spojená 1. a 2. třída základní školy jako
odloučené pracoviště osecké školy. Na konci školního roku 1994 bylo opět vyučování zrušeno
pro ekonomické a personální důvody. 1. 9. 2000 byla v této budově otevřena školní třída pro mentálně
postižené z Ústavu sociální péče v Háji, která již dnes nefunguje.
Mateřská škola - je dvoutřídní s kapacitou 50 dětí. Budova školy stojí uprostřed obce a má
dostatečně velkou zahradu. Webové stránky: http://www.mshaj.estranky.cz/

19 / 56

Strategický plán rozvoje obce Háj u Duchcova 2016 - 2026

Dětské hřiště - nachází se v ulici Kubátova (naproti mateřské škole). Dětské prvky se nacházejí
i na návsi v Domaslavicích.
Mladí dobrovolní hasiči - Spolek dobrovolných hasičů Háj u Duchcova klade velký důraz na práci
s dětmi (zajišťuje sportovní činnosti pro děti a mládež, pořádá soutěže v dětském hasičském víceboji
atd.). Webové stránky: http://www.sdh-haj.estranky.cz/clanky/mladi-dobrovolni-hasici/
Pořádání různých akcí pro děti a mládež - pálení čarodějnic, dětský maškarní ples,
halloween atd.
Hájské děti využívají i služeb Domu dětí a mládeže Osek nebo Domu dětí a mládeže Sluníčko
v Duchcově.
Dům dětí a mládeže Osek je školské zařízení s právní subjektivitou, jehož zřizovatelem je město
Osek. Hlavním posláním DDM Oseku je nabídnout dětem, mládeži i dospělým takové aktivity, které jim
jsou blízké, aby mohli rozvíjet svůj talent a své zájmy, a to pravidelnou i nepravidelnou formou.
Webové stránky: http://www.ddmosek.cz/
Dům dětí a mládeže Sluníčko v Duchcově - školské zařízení pro neformální vzdělávání dětí, žáků
a dalších zájemců. Zřizovatelem DDM Sluníčko je Ústecký kraj. Webové stránky:
http://www.ddmduchcov.cz/
Práce se seniory
Prostor pro volnočasové aktivity - v obci je vybudované veřejné prostranství sloužící pro pořádání
kulturních a společenských akcí. Obec má vytvořen i prostor pro volnočasové aktivity obyvatel se
3 cvičebními prvky pro dospělé, a to ve vzdálenosti 650 m od budovy obecního úřadu.
Pořádání akcí určených pro seniory - hudební kytička, výstavy, setkání rodáků, starousedlíků,
občanů a přátel atd.
Knihovna (pro děti, mládež i seniory)
Knihovna funguje v Háji u Duchcova od roku 1966. Sídlí v centru obce v budově obecního úřadu.
Hájská knihovna je knihovnou základní, poskytuje veškeré služby zdarma. Nabízí útulné moderní
prostředí
ke
studiu,
četbě
nebo
surfování
na
internetu.
Webové
stránky:
http://www.knihovnahaj.webk.cz/

1.3.4.4 Informování občanů o akcích pořádaných v obci
Obec průběžně informuje občany o aktuální situaci v obci a významných akcích pořádaných v obci
prostřednictvím:


webových stránek obce http://www.ouhaj.cz/



facebooku obce https://www.facebook.com/pages/Obec-H%C3%A1j-uDuchcova/258735544203063



obecního zpravodaje
12167/archiv=0



obecního rozhlasu http://www.ouhaj.cz/hlaseni-rozhlasu/ds-8524/p1=5935



13 vývěsních informačních tabulí rozmístěných na území obce

Hájský

kohout

http://www.ouhaj.cz/hajsky-kohout-rok-2015/ds-

Výčet některých akcí pořádaných v obci:


vítání občánků,



dětský den,



pálení čarodějnic,



halloween,
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kytička,



výšlap hájským okolím,



sázení stromů,



odhalení pomníku obětem 1. světové války,



wandertag im Kreischa



a jiné akce.

Fotografie
z
pořádaných
akcí
http://www.ouhaj.cz/gsp/p1=10638.

jsou

zveřejněny

na

webových

stránkách

obce
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1.4 Hospodářství
Charakteristika hospodářství obce Háj u Duchcova odpovídá charakteristice celého bývalého okresu
Teplice, tj. že se jedná o hornicko-průmyslově-zemědělskou oblast. Hospodaření obce a stav
podnikatelského prostředí obce vyjadřuje tzv. ekonomická charakteristika obce. O struktuře
hospodářství vypovídá jednak ekonomická aktivita obyvatelstva a jednak zaměření podnikatelských
subjektů.

1.4.1 Ekonomická situace - charakter hospodářství v obci
1.4.1.1 Struktura podnikatelských subjektů působících v obci
K 31. 12. 2014 bylo v obci Háj u Duchcova registrováno celkem 189 podnikatelských subjektů, z toho
93 subjektů se zjištěnou aktivitou. Nejvíce podniků je zaměřeno na oblast velkoobchodu a
maloobchodu; opravy a údržbu motorových vozidel (17 aktivních podniků), dále na stavebnictví
(13 aktivních podniků) a průmysl celkem (12 aktivních podniků).
Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31. 12. 2014
Registrované
podnikatelské
subjekty

Podnikatelské
subjekty
se zjištěnou
aktivitou

Celkem

189

93

A: Zemědělství, lesnictví, rybářství

10

7

B - E: Průmysl celkem

23

12

F: Stavebnictví

21

13

G: Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel

47

17

H: Doprava a skladování

8

4

I: Ubytování, stravování a pohostinství

4

2

J: Informační a komunikační činnosti

1

-

K: Peněžnictví a pojišťovnictví

10

5

L: Činnosti v oblasti nemovitostí

4

2

M: Profesní, vědecké a technické činnosti

17

5

N: Administrativní a podpůrné činnosti

4

4

O: Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

2

1

P: Vzdělávání

2

2

Q: Zdravotní a sociální péče

1

1

R: Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

4

3

Činnost podnikání
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Činnost podnikání

S: Ostatní činnosti

Registrované
podnikatelské
subjekty

Podnikatelské
subjekty
se zjištěnou
aktivitou

18

11

Zdroj:
Český
statistický
úřad
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__567523#

Většina podnikatelských subjektů na území obce jsou fyzické osoby, a to zejména fyzické osoby
podnikající dle živnostenského zákona. V obci je 10 obchodních společností a 3 zemědělští
podnikatelé.
Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31. 12. 2014
Registrované
podniky

Podniky
se zjištěnou
aktivitou

Celkem

189

93

Fyzické osoby

165

78

Fyzické osoby podnikající
dle živnostenského zákona

146

69

Fyzické osoby podnikající
dle jiného než živnostenského zákona

15

6

Zemědělští podnikatelé

3

3

Právnické osoby

24

15

Obchodní společnosti

12

10

Akciové společnosti

-

-

Družstva

-

-

Podnikatelské subjekty

Zdroj:
Český
statistický
úřad
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__567523#

1.4.1.2 Charakter zemědělské výroby v obci
V současné době na území obce působí následující zemědělští podnikatelé:


Farma Sedlár - Štefan Sedlár https://www.facebook.com/Farma-Sedlár-146773083420/



Jezdecký klub farmy Sedlár - Michaela Sedlárová http://info-turistika.cz/detail/farma-sedlarjezdecky-klub-domaslavice-haj-u-duchcova-domaslavice-haj-u-duchcova



Agro Lom s.r.o. (bývalá odchovna selat) http://rejstrik-firem.kurzy.cz/02759209/agro-lomsro/statisticky-urad/



Petr Trojek http://podniky.finance.cz/firma-petr-trojek-87120101

1.4.1.3 Pozemky na území obce
Území obce rozkládající se na katastrální ploše 751 ha (7,51 km 2) se dělí na zemědělskou půdu
(42,7 % území) a nezemědělskou půdu (57,3 % území).
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Druhy pozemků (ha) v obci Háj u Duchcova k 31. 12. 2013 a 31. 12. 2014
Výměna (ha)
k 31. 12. 2013

Výměna (ha)
k 31. 12. 2014

Celkový výměra

750,95

750,95

Zemědělská půda

320,32

320,29

Orná půda

176,83

176,63

Chmelnice

-

-

Vinice

-

-

Zahrada

25,82

25,98

Ovocný sad

1,84

1,84

115,83

115,83

Nezemědělská půda

430,62

430,67

Lesní pozemek

318,56

318,56

Vodní plocha

21,01

20,96

Zastavená plocha a nádvoří

16,28

16,29

Ostatní plochy

74,76

74,86

Trvalý travní porost

Zdroj:
Český
statistický
úřad
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__567523#

Pozemkové úpravy v obci jsou prováděny v souladu s Územním plánem obce Háj u Duchcova, který
byl vydán Zastupitelstvem obce dne 15. 6. 2015 - viz usnesení č. 225/6/2015 Územní plán
Háj u Duchcova (http://www.ouhaj.cz/uzemni-plan/d-81650/p1=12773).

1.4.1.4 Komerční služby v obci
V současné době jsou v obci poskytovány následující vybrané komerční služby:


Česká pošta, s.p. http://www.1psc.cz/haj-u-duchcova/



Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti - Marie
firem.kurzy.cz/01948342/marie-skuthanova/statisticky-urad/



Soukromá restaurace Vodárna Háj - provozovatel Jaroslav Štorkán
cz.facebook.com/pages/Restaurace-u-Vod%C3%A1rny/383753681714285



Obchod
potravin
dvorakova/zivnosti/



Vietnamská večerka provozovaná v objektu čp. 277 v Zelenkově ulici, objekt má ve správě
firma HAVE 2000 http://rejstrik.penize.cz/28703464-have-2000-s-r-o



FRABA + HJ s.r.o. (čerpací stanice pohonných hmot Háj)
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/28716639/fraba-hj-sro/



Autocentrum K + B - Háj u Duchcova http://www.kbauto.estranky.cz/



MA Trading s.r.o. Antonín Mejtský - Háj u Duchcova http://www.axis4.cz/ma-traiding-s-r-o25410172



MVDr. Juraj Benčík - Domaslavice http://obchodnirejstrik.cz/mvdr-juraj-bencik-66092353/



Truhlářství Antoš a Fujan - Domaslavice http://www.af-truhlarstvi.cz/

Evy

Dvořákové

Škuthanová

http://rejstrikhttps://cs-

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/74380061/eva-

- jednatel Stanislav Kolev

24 / 56

Strategický plán rozvoje obce Háj u Duchcova 2016 - 2026



Jaroslav Vlach - Domaslavice http://www.portal-firem.cz/firma/98917/jaroslav-vlach



Bohumil Vlach - Domaslavice http://www.portal-firem.cz/firma/17900/bohumil-vlach



HAVE 2000 s.r.o. - Háj u Duchcova http://www.vrata-a-brany.cz/cz/uvod/



WHD s.r.o. - Háj u Duchcova http://www.whd.cz/home/index.php



BATASPOL s.r.o. http://www.zemprace.com/



JTS Stavby s.r.o. http://www.jtsstavby.cz/



Michaela Pešatová Sedlárová http://www.kez.cz/vyhledavani/detail/02710



Pavel Kulich - zahradnictví http://rejstrik-firem.kurzy.cz/88745724/pavel-kulich/zivnosti/



Jan Urbanczyk - malířství http://www.ceskestavby.cz/jan-urbanczyk/



Uniplast dux s.r.o. - výroba a montáž plastových oken
https://www.oknaplastovaokna.cz/firmy/uniplastdux-haj-u-duchcova.html

Ostatní služby mohou obyvatelé obce využívat v okolních městech - Osek, Duchcov, Hrob či Litvínov.

1.4.1.5 Cestovní ruch
Turistické cíle
Rekreační význam obce je založen na potenciálu masivu Krušných hor, možnostech využití blízkých
nádrží Otakar a Barbora, které lze využít pro potřeby rekreace a sportu u vody a v bezprostředním
okolí jsou zastoupené i nemovité památky (Osek, Duchcov, Hrob).
Pro zimní sporty a aktivity je v dosahu obce rekreačně sportovní centrum Bouřňák se šesti lyžařskými
vleky a vybaveností.
Informační centrum
Nejbližší informační centrum je v Duchcově a v Oseku.
Městské informační centrum Duchcov - Masarykova 71/7, 41901 Duchcov
Poskytuje informace o zajímavostech, dopravě, ubytování a kulturním i sportovním vyžití ve městě a
okolí. Prodává mapy a suvenýry.
Informační a turistické centrum Osek - Rooseveltova 490, 41705 Osek
Poskytuje informace o památkách, ubytování, kulturním a sportovním vyžití ve městě a okolí. Nabízí
průvodcovské služby. Prodává pohlednice, mapy, poštovní známky, magnety, růžence a pexesa.
Turistická infrastruktura
V současné době je v obci téměř nulový turistický ruch, v obci chybí odpovídající restaurační
a ubytovací zařízení.

1.4.2 Trh práce
1.4.2.1 Struktura ekonomicky aktivních obyvatel obce
Úroveň dosaženého vzdělání obyvatelstva je předpokladem pro zapojení na trhu práce. Obyvatelstvo
je členěno na ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní. Pro ekonomiku je podstatné obyvatelstvo
ekonomicky aktivní, tj. obyvatelstvo v produktivním věku, které aktivně působí na trhu práce,
ať už v zaměstnání nebo v nezaměstnanosti.
Počet ekonomicky aktivních obyvatel při sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011 dosahoval v obci
Háj u Duchcova téměř 50%.
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Obyvatelstvo Háje u Duchcova podle ekonomické aktivity k SLBD 2011
Celkem
(muži a ženy)

Muži

Ženy

Ekonomicky aktivní celkem

488

269

219

V
tom:

444

250

194

zaměstnanci

342

181

161

zaměstnavatelé

15

12

3

pracující na vlastní účet

51

33

18

pracující důchodci

27

15

12

ženy na mateřské
dovolené

11

-

11

44

19

25

Ekonomicky neaktivní celkem

499

229

270

Z
toho:

nepracující důchodci

152

123

129

žáci, studenti, učni

140

60

80

46

30

16

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

zaměstnaní
z toho podle
postavení
v zaměstnání
ze
zaměstnaných

nezaměstnaní

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

Zdroj:
Český
statistický
úřad
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__567523#

1.4.2.2 Míra nezaměstnanosti
Ke konci roku 2014 bylo v obci evidováno 32 obyvatel - uchazečů o zaměstnání, nejpočetnější skupinu
tvořili vyučení (12 uchazečů) a osoby se základním stupněm vzdělání (10 uchazečů).
Počet obyvatel obce Háj u Duchcova - uchazečů o práci k 31. 12. 2014
Celkem
(muži a ženy)

Muži

Ženy

Uchazeči o práci

32

15

17

OZP

6

4

2

Mladistvých

0

0

0

Ve věku 18-24 let

-

-

-

Ve věku 50 let a více

-

-

-

Absolventi

1

0

1

Základní stupeň vzdělání

10

5

5

Vyučení

12

7

5

S maturitou

5

2

3

Počet uchazečů o práci

Zdroj: Portál RIS http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=567523#obyvatelstvo
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V evidenci uchazečů o práci bylo v roce 2014 vedeno 21 uchazečů v délce období nad 6 měsíců
a 11 uchazečů v délce období nad 12 měsíců.
Počet obyvatel obce Háj u Duchcova - uchazečů o práci podle délky
k 31. 12. 2014
Celkem
(muži a ženy)

Muži

Ženy

Evidence nad 6 měsíců

20

11

9

Evidence nad 12 měsíců

11

8

3

Mladiství nad 6 měsíců

0

0

0

Absolventi nad 6 měsíců

1

0

1

Počet uchazečů o práci

evidence

Zdroj: Portál RIS http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=567523#obyvatelstvo

1.4.2.3 Vyjíždějící obyvatelé do zaměstnání a škol
Při posledním sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011 za prací vyjíždělo 174 ekonomicky aktivních
obyvatel, za vzděláním 67 obyvatel.
Vyjíždějící obyvatelé obce Háj u Duchcova do zaměstnání a škol k SLBD 2011
Vyjíždění do zaměstnání a škol

Počet

Vyjíždějící celkem

241

V tom:

vyjíždění do zaměstnání

174

v tom:

v rámci obce

15

do jiné obce okresu

103

do jiného okresu kraje

45

do jiného kraje

8

do zahraničí

3

vyjíždění do škol

67

v tom:

v rámci obce

1

mimo obec

66

Zdroj:
Český
statistický
úřad
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__567523#

1.4.2.4 Opatření na podporu zaměstnanosti v obci
V roce 2011 byly obci poskytnuty finanční prostředky na vytvoření pracovních míst v rámci aktivní
politiky zaměstnanosti, a to jak ze státního rozpočtu pro vytvoření 4 pracovních míst, tak prostředky
z fondů Evropské unie z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, které byly využity
na vytvoření 7 pracovních míst. Tyto finanční prostředky částečně uhradily mzdové náklady, zbývající
část mzdových nákladů byla hrazena z rozpočtu obce.
Dle dohody s Úřadem práce (kontaktním pracovištěm Teplice) a aktuálních potřeb obce jsou v rámci
obce realizovány veřejně prospěšné práce, jedná se zejména o dělníky využívané při úklidu obce.
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1.5 Infrastruktura obce
Význam infrastruktury obce nespočívá jen ve veřejném zařízení, ale i v jeho správě, údržbě a rozvoji,
který souvisí se společenskými požadavky, aby usnadnil život obyvatelům obce.

1.5.1 Technická infrastruktura obce
1.5.1.1 Vodovodní síť
Územím obce Háj u Duchcova procházejí dálkové přivaděče Vodárenské soustavy Severní Čechy
DN 600 a DN 800 (Meziboří - Chlumec), kde z DN 600 je možné dotovat VDJ Dolní Háj. Územím obce
dále procházejí dálkové přivaděče Vodárenské soustavy severní Čechy (VSSČ) - DN 600 a DN 700,
a významný přivaděč DN 400 Střelná - Dubí. Přes severní část území obce prochází 3 327 m dlouhý
štolový přivaděč přivádějící vodu ze zdrojů Staré Fláje - Dubí štola do spotřebiště města Dubí.
Obec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Háj. Zdrojem vody jsou prameniště Dlouhá
Louka a Dolní Háj, odkud je voda svedena do spojovacího vodojemu (akumulační jímky)
Háj u Duchcova o objemu 50 m3 (367,65 / 370,35 m n.m.). Z tohoto vodojemu je přímo zásobována
část obce zvaná Lesní stezka. Ze spojovacího vodojemu je voda vedena do vodojemu Dolní Háj o objemu 150 m3 (334,26 / 337,84 m n.m.). Z vodojemu Dolní Háj je napojena vodovodní síť v obci,
přebytky jsou převáděny do vodojemu Osek - U dubu. Vodojem Dolní Háj je možné dotovat vodou
z procházejícího přivaděče DN 800.
Místní část Domaslavice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Domaslavice. Zdrojem vody
je přivaděč Vodárenské soustavy Severní Čechy DN 600, odkud voda přitéká do VDJ Domaslavice 2x 100 m3 (383,85 / 387,45 m n.m.).
Majitelem vodárenského zařízení na území obce je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek
provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Vodovod funguje v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

1.5.1.2 Kanalizace
Obec je situována v údolí Hájského potoka, terénní konfigurace umožňuje gravitační odkanalizování
zastavěného území.
Obec má (včetně místní části Domaslavice) splaškovou kanalizaci napojenou do kmenového sběrače
Osek - Duchcov DN 300 a dále do ČOV Želénky. Dešťové vody jsou odváděny do Hájského potoka.
Zástavba v západní části Zelenkovy ulice navazující na zástavbu Oseku je odkanalizována stokou
napojenou do kanalizační sítě Oseku.
Splašková kanalizace byla vybudována v roce 1997 a je v dobrém technickém stavu. Část objektů
v území není na splaškovou kanalizační síť napojena a je odkanalizována prostřednictvím septiků se
vsakováním nebo vyvážených jímek.

1.5.1.3 Plynofikace
Územím obce prochází podél východního okraje zastavěného území trasa VTL plynovodu DN 300
PN 25 Úžín - Litvínov. Z uvedeného VTL plynovodního přivaděče jsou v řešeném území napojeny
tři odbočky:


odbočka DN 50, PN 25 do zemědělského areálu (vepřín) na severovýchodním okraji k.ú.
Háj u Duchova;



odbočka DN 50, PN 40 k distribuční VTL regulační stanici RS obec;



odbočka DN 100, PN 25 do průmyslového areálu podniku Kamenina.
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Z distribuční regulační stanice o výkonu 1 200 m3/h umístěné na východním okraji zástavby severně
od Ústavu sociální péče je napojena středotlaká plynovodní síť obce. Prostřednictvím středotlaké
plynovodní sítě je zásobováno zemním plynem celé zastavěné území obce včetně místní části
Domaslavice.

1.5.1.4 Zásobování elektrickou energií
Území obce je napájeno elektrickou energií ze systému VN 22 kV, stávající distribuční i odběratelské
trafostanice jsou napájeny nadzemním vedením VN 22 kV s výjimkou TS 4 Horní Háj - RD, která je
napojena kabelovou smyčkou z vrchního vedení.
Mezi trafostanicemi TS 10 Domaslavice - RD a TS 11 Domaslavice - obec bylo zrušeno nadzemní
vedení a bylo zde realizováno kabelové propojení VN 22 kV. Vrchní vedení bylo nahrazeno kabelovou
trasou pro uvolnění zastavitelných ploch i v lokalitě Dolní Háj.
Na území obce se nachází celkem 12 trafostanic 22/0,4 kV, distribuční rozvody NN jsou napájeny
z těchto trafostanic.

1.5.1.5 Telekomunikace
Územím obce procházejí podél silnice I/27 a podél silnice Osek - Duchcov dvě trasy dálkových kabelů
společnosti O2. Podél komunikace Osek - Jeníkov prochází trasa dálkového kabelu společnosti
GTS Novera.
V celém zastavěném území obce byla realizována kabelizace místní telefonní sítě a nacházejí se zde
kabelové rozvody společnosti UPC. Telekomunikační rozvody jsou v území realizovány v dostatečné
kapacitě a jsou v dobrém technickém stavu.

1.5.1.6 Radiokomunikace
Přes území obce neprocházejí žádné významnější radioreléové trasy.

1.5.2 Nakládání s odpady
Ústecký kraj, kam spadá obec Háj u Duchcova, má zpracován Plán odpadového hospodářství
Ústeckého
kraje
(http://www.kr-ustecky.cz/plan-odpadoveho-hospodarstvi-usteckeho-kraje/d730235).
V obci Háj u Duchcova je platná obecně závazná vyhláška č. 1/2016, která stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Systém odpadového hospodářství obce je určen pro občany obce, není určen podnikatelským
subjektům, kteří si musí podle zákona o odpadech zajistit vlastní systém likvidace odpadu.

1.5.2.1 Třídění recyklovatelného odpadu
V obci je, v souladu se zákonem o odpadech, zavedený systém odpadového hospodářství - třídění
recyklovatelného odpadu. V obci je několik stanovišť pro kontejnery na tříděný odpad, do kterých
občané mohou odkládat sklo, plastové láhve, nápojový karton a papír. Dále je v obci prováděn sběr
textilu a oděvů (prostřednictvím kontejnerů).

1.5.2.2 Komunální odpad
Komunální odpad (odpad z domácností) občané ukládají do sběrných nádob (popelnic).

1.5.2.3 Nadměrný odpad
Občané obce využívají k likvidaci nadměrného odpadu kontejner přistavený u obecního úřadu, který je
vyvážen údržbou obce ve spolupráci s firmou CELIO Litvínov.
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Dále mohou využívat sběrný dvůr města Oseka (http://www.smoosek.cz/sberny-dvur) nebo sběrný
dvůr v Duchcově (http://www.duchcov.cz/sberny-dvur/d-3715).

1.5.2.4 Likvidace trávy a listí
Obec pro občany nabízí bezplatné zapůjčení vaků
http://www.ouhaj.cz/zapujceni-vaku-na-travu/d-74331/p1=212.

pro

likvidaci

trávy

a

listí

1.5.2.5 Sběr elektrospotřebičů
Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností mohou občané odkládat do sběrného boxu, který je umístěn
v budově obecního úřadu http://www.ouhaj.cz/sber-drobneho-elektroodpadu/d-67961/p1=212.

1.5.2.6 Příležitostné úklidové akce
V roce 2015 obec organizovala akci zaměřenou na úklid obce "Ukliďme Česko 2015 - Ukliďme Háj"
http://www.uklidmecesko.cz/event/10735.

1.5.3 Dopravní infrastruktura obce
1.5.3.1 Silniční doprava a dopravní zátěž obce
Tranzitní páteří území obce je silnice I/27 Dubí - Litvínov - Most - Žatec - Plzeň - Železná Ruda ČR/SRN (Regen), která v širších souvislostech navazuje v Dubí na silnici I/8, v prostoru Mostu se
krátce propojuje se silnicí I/13 a směřuje dále přes Žatec do Plzeňského kraje.
Dopravní osou obce je silnice III/25614, která tvoří kultivovaný veřejný prostor, její nedílnou funkční
součástí jsou stromořadí a chodníky.
Obec na silnicích procházejících obcí nainstalovala radary na měření rychlosti projíždějících vozidel
(radary od firmy Bártek rozhlasy, s.r.o.).
Silnice I/27 Dubí - Litvínov - Most - Žatec - Plzeň - Klatovy - Železná Ruda - ČR/SRN
Silnice I. třídy má ve svém průběhu značně proměnlivý charakter a dopravní význam. Zatímco úsek
Most - Žatec - hranice Ústeckého kraje zajišťuje dopravu v důležitých přepravních směrech, dotčený
úsek Litvínov - Hrob - Dubí je situován mimo hlavní přepravní směry. Význam silnice v tomto úseku je
spíše regionálně obslužný. Vlastní průtah zastavěným územím je vedený v dvoupruhovém uspořádání
a je konfliktní ve vztahu k okolní zástavbě a pěší dopravě.
Silnice II/254 Duchcov - Lom
Tato silnice probíhá krátkým úsekem jižní částí katastru obce. V souvislosti s přestavbou silnice II/254
a očekávaným vyšším přepravním významem ve vztahu k budoucí rekultivaci ploch po těžbě hnědého
uhlí a novým rozvojovým předpokladům dotčených území navrhují Zásady územního rozvoje dílčí
směrové, šířkové a výškové korekce trasy (v rámci koridoru PK 21, šířka koridoru je stanovena 50 m).
Silnice III/01315 Domaslavice - Křižanov
Tato silnice má pouze lokální charakter a zprostředkovává pouze místní propojení Domaslavic se silnicí
I/27. Toto propojení je zajištěno i místní komunikací doprovázející v současnosti realizovanou výstavbu
rodinných domů mezi Horním Hájem a Domaslavicemi.
Silnice III/25613 Háj - Oldřichov
Trasa je v území obce pouze v krátkém rozsahu. Určitou závadou je poněkud stísněné uspořádání
křižovatky se silnicí III/25612.
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Silnice III/25612 Duchcov - Háj - Osek
Poměrně frekventovaná silnice, procházející krátkým křižovatkovým úsekem jižní částí sídla Háj. Plní
významnou tranzitní roli mezi sídly Duchcov, Osek a Háj. Trasově stabilizovaná s možností lokálních
úprav dispozice.
Silnice III/25614
Prochází intravilánem severojižním směrem prakticky v celé své délce, vede zastavěným územím.
Tato sběrná komunikace tvoří kultivovaný veřejný prostor a její nedílnou funkční součástí jsou
stromořadí a chodníky. S výjimkou několika lokálních dopravních závad ji lze pokládat za prostorově
stabilizovanou. Nepřehledná je zejména styková křižovatka se silnicí I/27.
Místní komunikace
Místní komunikace na území obce doplňují nadřazený systém silnic I. a III. třídy a vytváří základní
obslužnou strukturu pro motorovou a nemotorovou dopravu. Převážná část těchto komunikací je
z hlediska prostorových parametrů přiměřená dopravním nárokům. Jejich stavebně architektonický
stav však vyžaduje postupnou úpravu v souladu s novodobými trendy celkové přestavby rehabilitace
veřejných prostorů v zastavěných částech území.
Zimní údržba místních komunikací v obci je řešena subdodavatelsky smluvní dohodou s firmou
BATASPOL s.r.o.
Obec vydala nařízení č. 1/2010, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,
a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků
a místních komunikací v zimním období http://www.ouhaj.cz/narizeni-c-1-2010-udrzba-komunikaci/d63327/p1=212.
Hospodářské cesty
Hospodářské cesty jsou doplňující osnovou území, jež umožňují zpřístupnění lokalit a pozemků
pro hospodářskou činnost a zpřístupnění sportovně rekreační prostorů. Vybrané hospodářské cesty
jsou součástí značené sítě pěších a cyklistických tras.

1.5.3.2 Železniční doprava
Územím obce procházejí dvě železniční tratě - dolní částí obce prochází železniční trať č. 134 Teplice
v Čechách - Litvínov (zastávka Háj u Duchcova), horní částí obce prochází železniční trať č. 135 Most Moldava v Krušných horách (zastávka Horní Háj).
Železniční trať č. 135, v úseku Most - Louka u Litvínova je zařazena do sítě celostátních drah, v úseku
Louka u Litvínova - Moldava v Krušných Horách do sítě regionálních drah, je jednokolejnou
neelektrifikovanou tratí, zpřístupňující rekreační prostory Bouřňáku a vrcholové partie Krušných Hor.
Četnost vlakových spojů a přepravní doba jsou uvedeny v jízdních řádech (http://portal.idos.cz).

1.5.3.3 Letecká doprava
Nejbližší letiště je veřejné vnitrostátní letiště Most, které je využívané především pro sportovní činnost
a nepravidelné civilní lety.

1.5.3.4 Dopravní obslužnost
V obci je zajišťována pravidelná linková autobusová doprava prostřednictvím regionálního dopravce.
Obcí projíždějí autobusy 6 příměstských linek:


Linka 572524: Litvínov, Záluží - Dubí - Chlumec



Linka 582485: Osek - Košťany - Teplice - Krupka, Soběchleby
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Linka 582486: Osek - Duchcov - Teplice - Chlumec



Linka 582495: Osek - Háj u Duchcova -Osek



Linka 582501: Bílina - Osek - Litvínov, Záluží



Linka 582803: Teplice - Osek

Četnost autobusových spojů, přepravní doba a příp. přestupy jsou uvedeny v jízdních řádech
jednotlivých autobusových linek (http://portal.idos.cz).
Chybějící spoje
V rámci průzkumu veřejného mínění občanů obce Háj u Duchcova byl u některých uveden požadavek
na posílení spojů z Horního Háje v dopoledních hodinách a ze středu obce (Kubátova 155) opětovné
zavedení autobusové linky a ne jenom školního autobusu ráno a v poledne.

1.5.3.5 Doprava v klidu
Nároky na parkování a garážování vozidel vycházející z potřeb trvale žijících obyvatel jsou částečně
zajištěny na vlastních pozemcích, jako součást objektů bydlení, částečně pak v řadových garážích,
doplňkově na vymezených stáních při veřejných komunikacích nebo volně a neorganizovaně podél
místních komunikací a na veřejných dopravních plochách.
Parkování a stání vozidel návštěvníků je pouze částečně zabezpečováno na vyhrazených veřejných
parkovištích, v ostatních případech probíhá neorganizovaně podél komunikací a na veřejných
prostranstvích či přidružených dopravních plochách. Parkování osobních vozidel zaměstnanců a klientů
výrobních a komerčních firem je zabezpečováno diferencovaně, a to uvnitř areálů či na vyhrazených
parkovištích před vstupy do areálů. Kapacitně jsou tato vyhrazená parkoviště vesměs vyhovující.
Z hlediska dispozičního uspořádání i technické a architektonické upravenosti je většina parkovacích
stání až na výjimky nedostatečně vybavena. Nároky na parkování vozidel budou mít s ohledem
na rostoucí stupeň automobilizace výhledově vzrůstající tendenci.

1.5.3.6 Cyklistická doprava
V příznivé dostupnosti obce je tzv. „Krušnohorská magistrála“, která zajišťuje kontinuální propojení
sídelní struktury a center rekreace, turistiky a sportu v hřebenových částech Krušných hor
s oboustrannými příčnými návaznostmi jak na údolní oblasti Podkrušnohoří, tak na sousední
komunikační strukturu přilehlých oblastí Saska.

1.5.3.7 Pěší turistika
Územím obce procházejí značené pěší trasy:


Žluté pěší trasy:





severně: Vrch Tří pánů - Dlouhá louka

Zelené pěší trasy:





jižně: Hrob - Křižanov - Domaslavice - Loučná

severně: Hrob, Křižanov - Domaslavické údolí
jižně: Háj - Pod Stropníkem (Dušanova vyhlídka) - Dlouhá louka

Červená pěší trasa:



severně Vrch tří pánů - Vasoká mýť - Dušanova vyhlídka - Osek
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1.6 Vybavenost
1.6.1 Zdravotnictví
V obci Háj u Duchcova chybí relevantní lékařské zařízení, obyvatelé obce dojíždějí za lékařskými
službami do okolních obcí:


Městská nemocnice Duchcov http://nedu.cz/



Nemocnice Teplice, o.z. http://www.kzcr.eu/default.aspx



Praktičtí lékaři v Oseku, Duchcově, Litvínově

1.6.2 Sociální péče
Obec Háj u Duchcova nemá v současné době vypracovaný Komunitní plán rozvoje sociálních služeb.
V centrální části obce je situován Domov sociálních služeb Háj u Duchcova, příspěvková organizace
Ústeckého kraje. Zařízení má nadmístní význam a jeho kapacita činí celkem 83 klientů. Rozvojové
možnosti jsou prostorově omezené, areál navazuje - sousedí se sportovním areálem obce.
Domov sociálních služeb Háj u Duchcova
Právní forma

Příspěvková organizace

Typ organizace

Zdravotnické zařízení

Adresa

Kubátova 269, 41722 Háj u Duchcova

IČ

63787911

Telefon

417 837 323

E-mail

reditel@dsshaj.cz

Webové stránky

http://www.dsshaj.cz/cz/domovy-socialnich-sluzeb-haj-uduchcova/domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim/poskytovane-sluzby

Zdroj: Webové stránky Domova sociálních služeb Háj u Duchcova http://www.dsshaj.cz/cz/domovy-socialnichsluzeb-haj-u-duchcova/domov-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim/poskytovane-sluzby

1.6.3 Školství
V obci je mateřská škola, která je zatím kapacitně dostačující. Jedná se o dvoutřídní školku s kapacitou
50 dětí.
Mateřská škola Háj u Duchcova
Právní forma

Příspěvková organizace

Typ organizace

Předškolní zařízení

Adresa

Kubátova 122, 41722 Háj u Duchcova

IČ

72744766

Telefon

417 837 145

E-mail

mshaj@tiscali.cz

Webové stránky

p://mshaj.estranky.cz

Zdroj: Webové stránky obce Háj u Duchcova www.ouhaj.cz
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1.6.4 Kultura
V seznamu kulturních památek na území obce je zapsán pouze památník Karla Marxe. Jiné nemovité
památky se na správním území nenacházejí. V obci nebyl postaven kostel, obec patřila do osecké
farnosti. Za zmínku stojí stavba kapličky, situovaná západním směrem pří cestě z Háje do Oseka.
Obyvatelům obce je k dispozici obecní knihovna.
Obecní knihovna Háj u Duchcova
Zřizovatel

Obec Háj u Duchcova

Adresa

Kubátova 155, 41722 Háj u Duchcova

Otevírací doba

Sobota 15:00 - 18:00
Neděle 15:00 - 18:00

Telefon

607 757 124

E-mail

knihovna.Haj@seznam.cz

Webové stránky

http://knihovnahaj.webk.cz

Výměnný soubor a
metodická činnost

Regionální knihovna Teplice

Zdroj: Webové stránky obce Háj u Duchcova www.ouhaj.cz

Obec pořádá pro obyvatele různé kulturní akce, informace o připravovaných akcí je zveřejněna
na webových stránkách obce, facebooku obce, místním rozhlasem apod.
Pro kulturní akce byla využívána budova Sokolovny se sálem, která patří do majetku obce. Z důvodu
plánované rekonstrukce Sokolovny nelze tyto prostory v současné době využívat.

1.6.5 Sport a tělovýchova
V oblasti sportovního a rekreačního vyžití jsou v obci k dispozici:


sokolovna se sálem (v současné době je plánována rekonstrukce),



sportovní areál - hřiště na kopanou a menší otevřená hřiště,



dětské hřiště v blízkosti obecního úřadu,



venkovní cvičební prvky pro seniory.

Obyvatelé obce se mohou přihlásit do několika existujících spolků - Sdružení dobrovolných hasičů,
Tělocvičná jednota Sokol, Turistický oddíl MáŇa, ŠK Háj u Duchcova.
Občané obce mohou využívat sportovní zařízení i v okolních obcích a městech, např. městský
sportovní areál v Oseku nebo sportovní areál Bažantnice v Duchcově.

1.6.6 Pošta
Poštovní úřad (Česká pošta) je situována v budově obecního úřadu (Kubátova 155, 41722 Háj
u Duchcova).
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1.7 Životní prostředí
1.7.1 Stav životního prostředí na území obce
1.7.1.1 Půdní fond na katastru obce
Rozloha obce Háj u Duchcova je necelých 751 ha, přičemž zemědělská půda má ve správním území
obce celkovou plochu 320,3 ha, z toho orná půda 176,8 ha, trvalé travní porosty 115,8 ha, zahrady
25,8 ha a sady 1,8 ha. Z celkové plochy správního území tak zemědělský půdní fond zaujímá
cca 42,6 %.
V území se přitom nacházejí pouze půdy zařazené do tříd ochrany IV. a V., které jsou
charakterizovány takto:


IV. třída - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu.



V. třída - půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých,
hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde
o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany.

Přehled zemědělských půd na území obce Háj u Duchcova dle BPEJ
Hlavní půdní jednotka dle klasifikace BPEJ

Kód BPEJ,
třída ochrany

Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i
fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech

2.21.12 - V.

Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý
písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než
předcházející

2.22.10 - IV.

Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách,
propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech,
granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem
grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu

2.21.13 - V.

2.22.13 - V.
2.32.21 - V.
2.32.51 - V.

Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných
pevných horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až
středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému
zamokření

2.50.11 - IV.

Kambizemě oglejené a pseudoglej modální na zahliněných štěrkopíscích,
terasách a morénách, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí,
bez skeletu až středně skeletovité, s nepravidelným vodním režimem
závislým na srážkách

2.51.11 - IV.

Pseudogleje pelické planické, kambizemě oglejené na těžších sedimentech
limnického tercieru (sladkovodní svrchnokřídové a tercierní uloženiny),
středně těžké až těžké, pouze ojediněle středně skeletovité, málo
vodopropustné, periodicky zamokřené

2.53.11 - IV.

Zdroj: Územní plán Háj u Duchcova, textová část odůvodnění územního plánu VI.2015

Na správním území ORP Teplice nepatří zemědělství k tradičním hospodářským odvětvím. Podíl orné
půdy na celkové výměře území SO ORP a jeho vývoj však patří k významným charakteristikám.
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Rozloha orné půdy na území SO ORP Teplice poklesla v období 2010 až 2012 o 0,11 %. Pokles
absolutní hodnoty rozlohy orné půdy v SO ORP činil 38 ha.
Koeficient ekologické stability se počítá jako podíl výměr druhů pozemků v daném území. V čitateli
tohoto podílu je součet výměr chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů, lesní
půdy a vodních ploch. Ve jmenovateli podílu je součet výměr orné půdy, zastavěných ploch a
ostatních ploch (metodika používaná ČSÚ). Celkový průměr KES za SO ORP Teplice činí 2,2 bodu, což
znamená vcelku vyváženou krajinu, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými
přírodními strukturami.
Území obce Háj u Duchcova je nadprůměrně zalesněno - lesnatost dle evidence Katastru nemovitostí
činí 42,2 %. Přitom severní (krušnohorská) část je lesy pokryta téměř bez výjimky, zatímco v jižní
(pánevní) části se větší lesní porosty vyskytují pouze v podobě lesnických rekultivací po těžbě,
případně se jedná o spontánně vzniklé porosty charakteru lesa na opuštěných plochách po těžbě.
Zemědělské pozemky jsou zastoupeny ve stejném rozsahu jako lesy, zorněny jsou přibližně z poloviny
(55,5 %). Výměra zahrad a ovocných sadů činí dohromady pouze 3,7 % z celkové výměry obce.
Zemědělská půda je v relativně velkém rozsahu patřičně obhospodařována, ladem ležících ploch je
vzhledem k obvyklému stavu v okolním území poměrně málo. Specifikem je značný rozsah pastvin
ve svažitějších pozemcích na rozhraní pánve a svahů Krušných hor v okolí Domaslavic.
Úpravy pozemků v obci jsou prováděny v souladu s Územním plánem obce Háj u Duchcova, který byl
vydán Zastupitelstvem obce dne 15. 6. 2015 - viz usnesení č. 225/6/2015 Územní plán
Háj u Duchcova (http://www.ouhaj.cz/uzemni-plan/d-81650/p1=12773).

1.7.1.2 Kvalita vody
Kvalita pitné vody na území obce je dobrá, obec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu
Háj. Zdrojem vody jsou prameniště Dlouhá Louka a Dolní Háj, odkud je voda svedena do spojovacího
vodojemu (akumulační jímky) Háj u Duchcova.

1.7.1.3 Kvalita ovzduší
Českým hydrometeorologickým ústavem je nepřetržitě monitorována čistota ovzduší. Mezi sledované
látky patří zejména suspendované prachové částice o velikosti do 10 mikrometrů (PM 10) a dále oxid
siřičitý
(SO2),
oxid
dusičitý
(NO2)
a
troposférický
ozon
(O3).
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html
Aktuální
stav
ovzduší
monitoruje
i
Ekologické
centrum
Most
pro
Krušnohoří
(http://www.ecmost.cz/ovzdusi.php), a to na základě dostupných neverifikovaných dat získaných
z 16 měřicích stanic, jejichž provozovatelé jsou Český hydrometeorologický ústav a Zdravotní ústav.
Data jsou operativní a nejsou využívána k dalšímu šíření a využití.

1.7.1.4 Míra hluku
Z pohledu hlučnosti má na území obce negativní dopad přítomnost šachty.
Hlučnost na území obce by mohla ovlivnit i další těžba, ale obec je proti prolomení těžebních limitů,
neboť v minulosti byla v obci z důvodu rozsáhlé těžby stavební uzávěra, která skončila teprve
v devadesátých letech minulého století.

1.7.2 Ochrana životního prostředí na území obce
Na území obce se nachází chráněné území přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Jedná se o Přírodní památku Domaslavické údolí, která byla dne 11. 3. 1992 vyhlášena
OkÚ Teplice v tehdy existující kategorii „chráněný přírodní výtvor“. Dle této vyhlášky byla zřízena
k ochraně krušnohorských podmáčených suťových lesů a pramenišť s přirozeným porostem buku
a charakteristické květeny a k ochraně místního výskytu vzácných druhů živočichů.
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V evidenci ÚSOP (Ústřední seznam ochrany přírody) AOPK ČR je vedena pod č. 1702, předmět
ochrany je uveden: „Část údolí s prudkými skalnatými svahy a suťovými porosty, reliktní bučiny
s bohatou květenou.“ Vyhlášena byla v k.ú. Domaslavice na lesních pozemcích p.p.č. 344 (0,4118 ha),
345/1 (část), 364 (část) a na druhu pozemku vodní tok p.p.č. 395 (část) a v k.ú. Křižanov (město
Hrob). Území má celkovou výměru 60 ha, podstatná část se nachází v k.ú. Křižanov. Přírodní památka
má ochranné pásmo ze zákona (č. 114/1992 Sb., § 37, odst. 1) v šíři 50 m od svých hranic.
V roce 2006 byl po dlouhých přípravách vyhlášen Přírodní park Loučenská hornatina. Stalo se tak
Nařízením Ústeckého kraje č. 2/2006 ze dne 7. 6. 2006, uveřejněném ve Věstníku právních předpisů
Ústeckého kraje, částka 5, ze dne 31. 7. 2006. Nařízení nabylo účinnosti dne 15. 8. 2006.
Posláním tohoto přírodního parku je zachování přírodní, kulturní a historické charakteristiky místa
(zalesněné příkré svahy Krušných hor členěné hlubokými údolími s četnými prameništi a toky;
hřebenové partie Krušných hor s mozaikou podmáčených až rašelinných ploch, rašelinišť, plochých
bezlesých niv toků, lesních porostů a horských luk) a ochrana místa před činností snižující jeho
přírodní a estetickou hodnotu, při umožnění trvalého a únosného hospodářského a rekreačního využití
území, směřujícího ke stabilizaci a rozvoji života v obcích. Na území obce je hranice přírodního parku
dána linií tělesa železniční trati č. 135. V přírodním parku je vylišeno devět nejcennějších území,
z nichž se na území obce nachází jedno (plošně nejrozsáhlejší) - Krušnohorské svahy a údolí II.
Do tohoto nejcennějšího území náleží podstatná část výměry Přírodního parku Loučenská hornatina
na území obce (kromě cca 300 m širokého pásu při úpatí Krušných hor, rozšířeného o dalších
cca 200 m v místě chatové osady u Domaslavického potoka).
Na území obce jsou vyhlášeny 3 památné stromy - tis červený (Taxus baccata) v k.ú. Domaslavice,
kaštanovník setý (Castanea sativa) na p.p.č. 273/1 v k.ú. Domaslavice a tis červený (Taxus baccata)
na p.p.č. 263/1 v k.ú. Domaslavice. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v jejich
přirozeném vývoji. V ochranném pásmu (kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného
ve výši 130 cm nad zemí) není povolena žádná pro strom škodlivá činnost, např. výstavba, terénní
úpravy, odvodňování, chemizace.
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, eviduje jako významné
geologické lokality:


č. 105 „Domaslavice“ - odkryvy v zářezu lesní cesty cca 0,7 km západně od Domaslavic výchozy šedých masivních drobnozrnných pararul s polohami ortorul a amfibolizovaného
eklogitu;



č. 106 „Domaslavický potok“ - skály ve svahu Domaslavického potoka z drobnozrnné biotitické
ortoruly s přechody do metagranitu;



č. 126 „Staré údolí“ - skály šedé drobnozrnné muskovit - biotitické rekrystalizované pararuly
s žilkami jemnozrnného aplitu cca 1,5 km západně od Domaslavic.

Na území obce se po vydání novely Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam
evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb., dne 3. 11. 2009 (Nařízení vlády
č. 371/2009 Sb.) nacházejí dvě evropsky významné lokality (EVL) soustavy Natura 2000 zařazené
do národního seznamu:


EVL Východní Krušnohoří (CZ0424127) - předmětem ochrany je celkem 11 typů stanovišť a
3 druhy bezobratlých živočichů; rozsáhlá EVL (14 635 ha), do níž je na správním území obce
Háj u Duchcova začleněna podstatná část svahu Krušných hor v k.ú. Domaslavice a v k.ú.
Háj u Duchcova;



EVL Háj u Oseka (CZ0423211) - předmětem ochrany je druh kuňka ohnivá (Bombina
bombina); výměra 12,97 ha, podstatná část mimo území obce Háj u Duchcova (obec Jeníkov k.ú. Hajniště u Duchcova).

1.7.2.1 Obec vs. ochrana přírody
Mezi ceněné přírodní hodnoty na území obce patří zejména:


Přirozené lesy ve svahu Krušných hor, zejména bučiny v Domaslavickém údolí
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Celkově vysoká úroveň biodiverzity



Výrazná morfologie reliéfu



Harmonická krajina v severním okolí Domaslavic



Úspěšně rekultivovaná území po těžbě a spontánně se vyvíjející porosty dřevin na dlouhodobě
nevyužívaných pozemcích



Řada menších vodních ploch a mokřin v zatopených depresích po těžbě

Obec stanovuje povolení k odběru podzemních vod, odběru povrchových vod, vypouštění odpadních
vod do vod povrchových nebo podzemních (http://www.ouhaj.cz/odber-a-vypousteni-vod/d31487/p1=212).
Z pohledu ochrany přírody je na území obce problematický areál bývalého průmyslového závodu
Kamenina, který leží na okraji obce poblíž silnice Háj u Duchcova - Duchcov. V objektu byly nalezeny
různé chemikálie, jedy a látky, které znečišťují spodní vody.

38 / 56

Strategický plán rozvoje obce Háj u Duchcova 2016 - 2026

1.8 Správa obce
1.8.1 Samospráva
1.8.1.1 Obecní úřad Háj u Duchcova
Obecní úřad Háj u Duchcova je umístěn v historicky hodnotné budově. Lokalizací i velikostí úřad
vyhovuje nárokům provozu a disponuje i potřebnými volnými plochami pro zajištění dalších
komunálních služeb a zejména pro další doplnění jeho infrastruktury především o plochy pro parkování
vozidel a případně další funkce. Součástí areálu je i obecní knihovna a pošta.
Obecní úřad Háj u Duchcova
Typ obecního úřadu

Obec se základním rozsahem přenesené působnosti

Adresa

Kubátova 155, 41722 Háj u Duchcova

IČ

00266302

ID datové schránky

x7rbuz8

Bankovní spojení

4024501/0100

Telefon

417 837 248
724 315 800

Fax

417 837 258

E-mail

podatelna@ouhaj.cz

Webové stránky

http://www.ouhaj.cz
Pondělí 8:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00

Úřední hodiny

Středa

8:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00

Čtvrtek 8:00 - 12:00
Úředník - asistentka starosty, předsedkyně redakční rady
obecního zpravodaje Hájský kohout
Pracovníci obecního
úřadu

Úředník - správa majetku obce, pokladna, podatelna
Úředník - účetní, evidence obyvatel
Dělníci údržby
Uklízečka
Starosta

Zastupitelé obce

Místostarosta
7 zastupitelů
Komise pro nakládání s obecním majetkem
Finanční výbor

Komise a výbory

Kontrolní výbor
Kulturní a sportovní komise
Redakční rada
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Obecní úřad Háj u Duchcova
Mateřská škola Háj u Duchcova - předškolní zařízení
Zřizované organizace

Obecní knihovna - kulturní zařízení
Zásahová jednotka SDH

Osoby na veřejně
prospěšných pracích

Dělníci při úklidu obce - dle dohody s Úřadem práce
(kontaktním pracovištěm Teplice)

Zdroj: Webové stránky obce Háj u Duchcova www.ouhaj.cz

1.8.1.2 Ekonomické výsledky hospodaření zřizované organizace
Rozpočet Mateřské školy Háj u Duchcova za rok 2014
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1.8.2 Veřejná správa
Veřejná správa je zajišťovány relevantními úřady v Duchcově, Oseku a Teplicích.
Úřad
Stavební úřad
Finanční úřad
Matriční úřad
Úřad práce
Katastrální úřad
OSSZ
Živnostenský úřad
Soud a státní zastupitelství
Soud a státní zastupitelství
Hygienická stanice

Adresa
Městský úřad Duchcov - Stavební úřad
nám. Republiky 5, 41901 Duchcov
Územní pracoviště v Teplicích
Dlouhá 143/42, 41501 Teplice
Městský úřad Osek - Matrika
Zahradní 246, 41705 Osek
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Teplice
Vrchlického 3175, 41501 Teplice
Katastrální pracoviště Teplice
J.V.Sládka 1151/10, 41501 Teplice
OSSZ Teplice
Přítkovská 1576/44, 41502 Teplice
Magistrát města Teplice - Obecní živnostenský úřad
nám. Svobody 2, 41501 Teplice
Okresní soud v Teplicích
U Soudu 1450/11, 41664 Teplice
Okresní státní zastupitelství Teplice
Vrchlického 6, 41502 Teplice
Územní pracoviště Teplice
Wolkerova 4, 41665 Teplice

Zdroj: Portál RIS http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=567523

1.8.3 Hospodaření a majetek obce
1.8.3.1 Rozpočtový výhled obce pro období 2014 - 2018
Rozpočtový výhled obce Háj u Duchcova pro období 2014 - 2018 byl schválen na veřejném zasedání
Zastupitelstva obce.
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Rozpočtový výhled obce Háj u Duchcova pro období 2014 - 2018

Zdroj: Podkladové materiály Obecního úřadu Háj u Duchcova

1.8.3.2 Rozpočtové provizorium na rok 2016
Na základě § 44 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů obec
Háj u Duchcova vyhlásilo na období od 1. 1. 2016 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2016
rozpočtové provizorium.

1.8.3.3 Rozpočty obce za posledních 5 let
Rozpočty obce Háj u Duchcova za posledních 5 let (2011 - 2015) jsou uvedeny na webových
stránkách obce.
Rozpočet obce v roce 2011
http://www.ouhaj.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=3652&id_dokumenty=79882
Rozpočet obce v roce 2012
http://www.ouhaj.cz/8-2-rozpocet/ds-2591/p1=212
Rozpočet obce v roce 2013
http://www.ouhaj.cz/rozpocet-obce-rok-2013/d-80460/p1=212
Rozpočet obce v roce 2014
http://www.ouhaj.cz/rozpocet-obce-rok-2014/d-80937/p1=212
Rozpočet obce v roce 2015
http://www.ouhaj.cz/rozpocet-obce-rok-2015/d-81550/p1=212
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1.8.3.4 Hospodaření obce za posledních 5 let
Závěrečné účty obce Háj u Duchcova za posledních 5 let (2011 - 2015) jsou uvedeny na webových
stránkách obce.
Závěrečný účet obce v roce 2011
http://www.ouhaj.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=3652&id_dokumenty=80229
Závěrečný účet obce v roce 2012
http://www.ouhaj.cz/zaverecny-ucet-obce-za-rok-2012/d-80547/p1=210
Závěrečný účet obce v roce 2013
http://www.ouhaj.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=3652&id_dokumenty=81143
Závěrečný účet obce v roce 2014
http://www.ouhaj.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=3652&id_dokumenty=81622
Závěrečný účet obce v roce 2015
Závěrečný účet obce 2015 není k datu zpracování Strategického plánu rozvoje obce zpracován.
Informace z webových stránek k rozpočtu
(http://rozpocet.alis.cz/00266302/2015):

obce

2015

za

uzavřený

měsíc

11/2015

Zdroj: Webové stránky obce Háj u Duchcova www.ouhaj.cz
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1.8.4 Bezpečnost
1.8.4.1 Výdaje obce na bezpečnost a právní ochranu
Struktura výdajů obce na rok 2015 v oblasti bezpečnost státu a právní ochrana:

Zdroj: Webové stránky obce Háj u Duchcova www.ouhaj.cz

1.8.4.2 Integrovaný záchranný systém
Obec Háj u Duchcova spadá do Ústeckého kraje, v rámci kterého působí Integrovaný záchranný
systém složený ze tří složek:


Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje http://www.hzscr.cz/hzs-usteckeho-kraje.aspx



Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. http://www.zzsuk.cz/



Policie ČR - Krajské ředitelství
reditelstvi-usteckeho-kraje.aspx

Ústeckého

kraje

http://www.policie.cz/clanek/krajske-

1.8.4.3 Požární poplachový plán
Požární poplachový plán pro Háj u Duchcova a Domaslavice je zpracován v rámci Požárního
poplachového plánu Teplice (k 15. 7. 2015).
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1.8.4.4 Povodňový plán obce
Obec má zpracovaný Povodňový plán obce Háj u
http://www.ouhaj.cz/povodnovy-plan/ds-12143/archiv=0&p1=212.

Duchcova

z

května

2012

Povodňový plán určený pro Háj u Duchcova a Domaslavice je souhrn organizačních a technických
opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů
a společnosti a na životním prostředí obce Háj u Duchcova.
Povodňový plán se týká dvou vodních toků - Domaslavický potok a Hájský potok.

1.8.4.5 Strategie prevence kriminality
Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012 - 2016 (http://www.krustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1666268)
navazuje
na priority politiky kraje v oblasti prevence kriminality z let 2009 - 2011. Tato strategie je základním
dokumentem pro realizaci opatření v oblasti prevence kriminality na území kraje. Vychází nejen
z aktuální analýzy bezpečnostní situace, ale také z odborných zkušeností pracovníků působících
v jednotlivých lokalitách kraje.

1.8.4.6 Statistické přehledy kriminality
Detailní statistické přehledy kriminality v Ústeckém kraji za rok 2015, kam obce spadá, jsou uvedeny
na webových stránkách Policie ČR http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok2015.aspx.

1.8.4.7 Statistické přehledy nehodovosti
Statistické přehledy nehodovosti v Ústeckém kraji za rok 2015, kam obce spadá, jsou uvedeny
na webových stránkách Policie ČR http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx.

1.8.4.8 Přestupkové řízení
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv o zajištění části výkonu přenesené působnosti na úseku
přestupků jsou projednávány přestupky pro obec Háj u Duchcova přestupkovou komisí Městského
úřadu Duchcov. Na úseku přestupkového řízení jsou přijímány, evidovány, zahajovány a projednávány
přestupky v přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku v souladu
se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Komise zasedá dle potřeby.

1.8.5 Vnější vztahy a vazby
Mikroregion STROPNÍK
Obec
je
členem
Mikroregionu
STROPNÍK
(http://www.ouhaj.cz/mikroregion-stropnik/ds4086/p1=1803), který byl založen na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí
z roku 2004 (obce Duchcov, Osek, Hrob, Háj u Duchcova, Jeníkov, Lahošť).
MAS Cínovecko o. p. s.
Organizační složka společnosti MAS CÍNOVECKO-LEADER (http://mascinovecko.cz/) působí na území
obcí severního Krušnohoří - Dubí, Háj u Duchcova, Hrob, Košťany, Mikulov, Moldava, Novosedlice,
Proboštov. Celkově zaujímá plochu 117,56 km 2 a žije zde 19 621 obyvatel (k 1. 1. 2014).
Místní partnerství je tvořeno uvedenými městy a obcemi, místními ekonomickými subjekty
a neziskovými zájmovými organizacemi, které v souladu se společně zpracovanou a komunitně
projednanou integrovanou strategií území usilují o přechod k udržitelnější budoucnosti.
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Sdružení místních samospráv ČR - Krajské shromáždění SMS ČR Ústeckého kraje
Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která
sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v České republice. Agenda SMS ČR zahrnuje připomínkování
nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení
zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným
partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.
V rámci Ústeckého kraje působí Krajského
(http://www.smscr.cz/cz/kraje/48-ustecky-kraj).

shromáždění

SMS

ČR

Ústeckého

kraje

Partnerská obec Kreischa
Partnerskou obcí Háje u Duchcova je obec Kreischa (http://www.kreischa.de/inhalte/kreischacz/_inhalt/information/information) ležící 15 km od hlavního nádraží v Drážďanech a sousedící přímo
s hranicí města.
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1.9 Východiska pro navrhovanou část - SWOT analýza
SWOT analýza obce Háj u Duchcova k 25. 11. 2015
Silné stránky

Slabé stránky



Poloha obce (dosah okresního města,
blízkost přírody, klid na území obce)



Nulový turistický ruch - chybí restaurační
a ubytovací zařízení



Partnerství s obcí Kreischa





Stabilní hospodaření (min. zadluženost
obce)

Minimum poskytovaných služeb (chybí
lékař, ZŠ)



Chybí služby / akce pro seniory



Předškolní zařízení (MŠ)



Volnočasová nabídka pro mládež



Růst obce



Malé využití současné sportovní nabídky



Spolkový život v obci





Sdružení dobrovolných hasičů obce

Přítomnost šachty - hluk (sezónní dopad
nedaleké těžby)



Dětské hřiště, sportoviště





Cyklotrasa

Průmyslový objekt bývalý Kamenina Háj (šachta Máj), nejasný vývoj kolem
vývoje objektu

Příležitosti


Rozvoj stavebních parcel



Mikroregion Stropník



Propojení trati na Moldavu na německou
stranu (v majetku SŽDC)



Zvýšení čerpání dotací z EU a národních
fondů



Zvětšení kapacity předškolního zařízení



Využití kapacity MŠ a ZŠ



Využití Sokolovny - multifunkce



Revize využití dalších objektů obce



Zvýšení atraktivity obce



Rozvoj služeb pro seniory



Růst zájmu o aktivní trávení volného
času



Progresivní využití bytového fondu

Hrozby


Důlní činnost (chráněné ložiskové uhlí prolomení limitů)



Potenciální zrušení
na Moldavu

vlakové

dopravy
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2 VÝSLEDKY

PRŮZKUMU
VEŘEJNÉHO
MEZI OBYVATELI OBCE HÁJ U DUCHCOVA

MÍNĚNÍ

Průzkum veřejného mínění mezi obyvateli obce Háj u Duchcova probíhal od 7. prosince 2015
do 15. ledna 2016, a to prostřednictvím dotazníkového šetření.
Dotazníky bylo možné vyplnit elektronicky na adrese www.ouhaj.cz, vytištěné dotazníky byly
k dispozici na obecním úřadě, v knihovně a na poště. Sběrné schránky byly umístěny na poště
(Kubátova 155) a v prodejně potravin u paní Dvořákové (Kubátova 139).
Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na zjištění názorů na kvalitu života v obci a zjištění potřeb dalšího
rozvoje. Výsledky jsou důležitým vstupem pro definování priorit Strategického plánu rozvoje obce
Háj u Duchcova 2016 - 2026.
Šetření se zúčastnilo 50 respondentů - 29 respondentů
21 respondentů v listinné podobě.

vyplnilo

dotazník

elektronicky,

Vyhodnocení průzkumu veřejného mínění mezi obyvateli obce Háj u Duchcova je uvedeno
v Příloze č. 1 Strategického plánu rozvoje obce Háj u Duchcova 2016 - 2026.
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3 STRATEGICKÁ ČÁST
Strategické oblasti a cíle jsou deklarovány na nejbližší období 10 let a samospráva bude usilovat
o jejich dosažení vždy s ohledem na aktuální potřeby a možnosti v průběhu svého volebního období.

Oblast 1 – Územní rozvoj a podpora bydlení
Cíl 1.1. Rozvoj a podpora bytového hospodaření
Opatření 1.1.1

Stálá péče o dosavadní bytový fond v majetku obce

Opatření 1.1.2

Výstavba "startovacích" / sociálních bytů

Opatření 1.1.3

Podpora výstavby rodinných domů

Cíl 1.2. Využití prostoru bývalého průmyslového areálu Kamenina Háj
Opatření 1.2.1

Řešení koncepce využití prostoru bývalého průmyslového areálu Kamenina
Háj
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Oblast 2 – Občanská vybavenost a kvalita života
Cíl 2.1. Podpora dostupnosti, kvality a rozvoje veřejných služeb
Opatření 2.1.1

Podpora zajištění zdravotnických služeb

Opatření 2.1.2

Rozvoj sociálních služeb

Opatření 2.1.3

Zajištění dostatečné kapacity v předškolním zařízení a jeho vybavení

Opatření 2.1.4

Zajištění udržitelnosti poštovních služeb

Cíl 2.2. Podpora kulturního vyžití a spolkového života
Opatření 2.2.1

Rozšíření provozu a služeb obecní knihovny

Opatření 2.2.2

Podpora komunitního a spolkového života (Sokolovna)

Opatření 2.2.3

Podpora akcí a projektů týkajících se kulturního a sportovního vyžití

Opatření 2.2.4

Podpora rozvoje turismu
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Oblast 3 – Technická infrastruktura
Cíl 3.1. Rekonstrukce a údržba místních komunikací, chodníků a veřejného osvětlení
Opatření 3.1.1

Obnova a rozšíření pěších tras a chodníků, cyklotras / cyklostezek

Opatření 3.1.2

Rekonstrukce a údržba místních komunikací vč. přechodů (v souladu
s řešením bezpečnosti dopravy)

Opatření 3.1.3

Dobudování veřejného osvětlení

Cíl 3.2. Zvýšení počtu parkovacích míst
Opatření 3.2.1

Rekonstrukce stávajících / budování nových parkovacích míst

Cíl 3.3. Řešení vodohospodářské infrastruktury
Opatření 3.3.1

Dokončení kanalizačního řadu (v 1/3 obce)

Opatření 3.3.2

Realizace preventivních opatření na vodních tocích
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST (AKČNÍ PLÁN)
Akční plán byl projednán na Zastupitelstvu obce a u každého opatření byly schváleny navržené priority
realizace.
Realizace - odpovědné osoby podílející se na realizaci opatření
Priorita - určení priority realizace opatření:


I. - nejvyšší priorita



II. - střední priorita



III. - nižší priorita

Připravenost - stav přípravy k zahájení realizaci opatření:


ANO - příprava zahájena, rozpracované podklady



NE - příprava nezahájena

Oblast 1 – Územní rozvoj a podpora bydlení
Cíl 1.1. Rozvoj a podpora bytového
hospodaření

Realizace

Priorita

Připravenost

Opatření 1.1.1

Stálá péče o dosavadní bytový fond
v majetku obce

Obecní úřad Správa majetku

I.

ANO

Opatření 1.1.2

Výstavba "startovacích" / sociálních
bytů

Obecní úřad Správa majetku

II.

NE

Opatření 1.1.3

Podpora výstavby rodinných domů

Developeři /
Soukromí stavebníci

III.

ANO

Realizace

Priorita

Připravenost

Starosta / ZO /
Externí subjekty

I.

NE

Cíl 1.2. Využití prostoru bývalého
průmyslového areálu Kamenina Háj
Opatření 1.2.1

Řešení koncepce využití prostoru
bývalého průmyslového areálu
Kamenina Háj
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Oblast 2 – Občanská vybavenost a kvalita života
Cíl 2.1. Podpora dostupnosti, kvality a rozvoje
veřejných služeb

Realizace

Priorita

Připravenost

Opatření 2.1.1

Podpora zajištění zdravotnických
služeb

Obec /
Externí subjekt

II.

NE

Opatření 2.1.2

Rozvoj sociálních služeb

Obec /
Externí subjekt

I.

ANO

Opatření 2.1.3

Zajištění dostatečné kapacity v
předškolním zařízení a jeho vybavení

Obec /
Externí subjekt

II.

ANO

Opatření 2.1.4

Zajištění udržitelnosti poštovních
služeb

Obec /
Externí subjekt

I.

ANO

Realizace

Priorita

Připravenost

Cíl 2.2. Podpora kulturního vyžití a
spolkového života
Opatření 2.2.1

Rozšíření provozu a služeb obecní
knihovny

Obec /
Externí subjekt

II.

ANO

Opatření 2.2.2

Podpora komunitního a spolkového
života (Sokolovna)

Obec /
Externí subjekt

I.

ANO

Opatření 2.2.3

Podpora akcí a projektů týkajících se
kulturního a sportovního vyžití

Obec / Spolky obce
/ Občané / KSK

I.

ANO

Opatření 2.2.4

Podpora rozvoje turismu

Obec /
Externí subjekt

II.

NE

53 / 56

Strategický plán rozvoje obce Háj u Duchcova 2016 - 2026

Oblast 3 – Technická infrastruktura
Cíl 3.1. Rekonstrukce a údržba místních
komunikací, chodníků a veřejného osvětlení

Realizace

Priorita

Připravenost

Opatření 3.1.1

Obnova a rozšíření pěších tras a
chodníků, cyklotras / cyklostezek

Obec /
Externí subjekt

II.

NE

Opatření 3.1.2

Rekonstrukce a údržba místních
komunikací vč. přechodů (v souladu
s řešením bezpečnosti dopravy)

Obec /
Externí subjekt

I.

ANO

Opatření 3.1.3

Dobudování veřejného osvětlení

Obec /
Externí subjekt

II.

NE

Realizace

Priorita

Připravenost

Obec /
Externí subjekt

III.

NE

Realizace

Priorita

Připravenost

Cíl 3.2. Zvýšení počtu parkovacích míst

Opatření 3.2.1

Rekonstrukce stávajících / budování
nových parkovacích míst

Cíl 3.3. Řešení vodohospodářské
infrastruktury
Opatření 3.3.1

Dokončení kanalizačního řadu
(v 1/3 obce)

Obec /
Externí subjekt

II.

ANO

Opatření 3.3.2

Realizace preventivních opatření
na vodních tocích

Obec /
Externí subjekt

II.

ANO
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PŘÍLOHA
Příloha č. 1:
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obce

Háj

56 / 56

