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Nabídka
nejvyužívanějších
sociálních a dalších služeb
na Táborsku
Nabídka nejvyužívanějších sociálních a dalších služeb
V případě potřeby je můžete využít i Vy nebo Vaši blízcí
Pečovatelská služba Mladá Vožice – tel. 381 201 918,
https://www.mu-vozice.cz/category/pecovatelska-sluzba/
(dovoz obědů, nákupů, léků, zaplacení složenek na poště, praní
prádla, běžný úklid atd.)
Denní stacionář G-centrum Tábor – tel. 381 204 560, 721 088
364, http://www.gcentrum.cz/ (denní pobyt v kolektivu po dobu,
kdy jsou blízcí osoby v zaměstnání; zajištění dohledu,
aktivit, stravy)
Odlehčovací služba G-centrum Tábor – tel. 381 478 255,
http://www.gcentrum.cz/ (pobyt až na 3 měsíce pro osoby, o
které je jinak pečováno v domácím prostředí, prostor
pečujícímu na odpočinek a regeneraci či vyřízení osobních
záležitostí)
______________________________________________________________
_____________
Zdravotní péče v domácím prostředí (na doporučení ošetřujícího

lékaře, hrazena zdrav. pojišťovnou):
Domácí péče Tereza (Nemocnice Tábor) – tel. 381 607 501,
774 819 758, http://www.nemta.cz/
Sestry Tábor, Komplexní domácí péče Planá nad Lužnicí – tel.
773 506 123,
http://www.sestrytabor.cz,
možno objednat i bez doporučení
lékaře – po té úhrada pacientem
Domácí hospic Jordán, o. p. s. Tábor – tel. 384 971 036,
http://www.hospicjordan.cz/
(domácí hospicová péče – není hrazeno zdravotní pojišťovnou;
dále půjčovna kompenzačních pomůcek, terénní odlehčovací
služba, podpůrné skupiny, poradna)
______________________________________________________________
_____________
Domovy pro seniory (pobytová služba):
Domov pro seniory Chýnov – tel. 381 406 213, 734 256 407,
http://www.dschynov.cz/
– i pro osoby chronicky psychicky nemocné a s pokročilou
demencí
Domov pro seniory Bechyně
http://www.ddbechyne.cz/

–

tel.

381

211

024,

Domov pro seniory Budislav – tel. 723 801 7970,
https://www.dschynov.cz/domov-pro-seniory-budislav/
Domov pro seniory G-centrum Tábor – tel. 381 478 211
http://www.gcentrum.cz/index.php/domov-pro-seniory
SONS Tábor – tel. 381 231 447, 775 085 124 (poradna, sociálně
aktivizační služby a půjčovna kompenzačních pomůcek pro
zrakově postižené)

Středisko ranné péče I MY Soběslav – tel. 775 104 920,
http://www.imy-sdruzeni.cz/ (podpora rodiny s postiženým
dítětem do 7 let věku v domácnosti rodiny, půjčovna
rehabilitačních pomůcek a speciálních hraček, atd.)
APLA Tábor – tel. 608 666 108 – http://www.aplajc.cz/
(raná
péče, sociálně aktivizační služby, odlehčovací služby pro
osoby s poruchou autistického spektra)
Fokus Tábor – tel. 381 252 988, http://www.fokustabor.cz/
(služby a programy pro osoby s duševním onemocněním včetně
schizofrenie)
Denní a týdenní stacionář Klíček Tábor – Záluží – tel. 381
281 619, http://www.stacionarklicek.cz/
(sociální služby
uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením)
______________________________________________________________
_____________
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi G-centrum Tábor – tel.
381 261 575
Noclehárna G-centrum Tábor – tel. 735 171 585, 735 171 588
Auritus Tábor – tel. 381 255 999, http://www.auritus.cz –
centrum adiktologických služeb pro lidi ohrožené drogou,
alkoholismem a patologické hráče
Diecézní charita České Budějovice:
Občanská poradna Tábor – tel. 732 485 038,
https://www.dchcb.cz/Adresari/?i=obcanska-poradna-tabor#
directory-detail – sociální a právní poradenství (např.
i dluhové) – bezplatné
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Tábor
–
731
619
842,
https://www.charita.cz/o-charite/adresar/?i=intervencnicentrum-pro-osoby-ohrozene-domacim-nasilim-pracovistetabor#directory-detail

Bližší informace Vám podá také obecní úřad či Městský úřad
Mladá Vožice – sociální pracovnice Bc. Eva Novotná, tel.
381 201 918.
Kompletní přehled Vám poskytne rovněž Katalog poskytovatelů
sociálních
a
doplňkových
služeb
ORP
Tábor
http://www.tabor-kpss.cz/
a
Registr
poskytovatelů
http://iregistr.mpsv.cz

sociálních

služeb

Obecně závazná vyhláška č.
1/2008
o
stanovení
koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti
Město Mladá Vožice
————————————————————————Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelstvo města Mladá Vožice se na svém zasedání dne 23.
června 2008 usnesením č. 30/2008 usneslo vydat na základě § 6
odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) a § 12 zákona č.
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Pozemky
(1)
U stavebních pozemků uvedených v § 6 odst. 4 písm.
b) zákona se stanovuje
koeficient, kterým se násobí základní sazba daně ve výši :
1. a) 1,0 v místních částech: Bendovo Zahoří – KÚ 604976;
Blanice – KÚ 604984;
Radvánov, Bostov – KÚ 738875; Janov, Dolní Kouty, Horní Kouty,
Staniměřice – KÚ 656909; Noskov, Chocov – KÚ 704881; Krchova
Lomná, Ústějov – KÚ 604992; Stará Vožice, Výlevy – KÚ 754064
b) 1,6 v místních částech : Mladá Vožice, Pavlov KÚ – 696722.
Čl. 2
Stavby
(1)
U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a f)
zákona se stanovuje koeficient,
kterým se násobí základní
sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2
zákona, ve výši:
1. a) 1,0 v místních částech: Bendovo Zahoří – KÚ 604976;
Blanice – KÚ 604984; Radvánov, Bostov – KÚ 738875;
Janov, Dolní Kouty, Horní Kouty, Staniměřice – KÚ
656909; Noskov, Chocov – KÚ 704881; Krchova Lomná,
Ústějov – KÚ 604992; Stará Vožice, Výlevy – KÚ 754064
2. b) 1,6 v místních částech: Mladá Vožice, Pavlov KÚ –
696722
(2)
U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) se
stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně,
případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona ve výši
1,5.
Čl. 3

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2009.

…………….……………
………………………………
Václav
Slabý
Mgr. Jaroslav Větrovský
místostarosta
starosta

Obecně závazná vyhláška č.
4/2004, kterou se ruší OZV č.
4/2003
o
příspěvku
na
částečnou
úhradu
neinvestičních nákladů v MŠ
Město Mladá Vožice

Obecně závazná vyhláška 4/2004, kterou se ruší Vyhláška 4/2003
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na svém 15. zasedání dne 6.
prosince 2004 usnesením číslo 80/2004 přijato podle § 84 odst.
2 písm. i zákona č. 128/2000 o obcích tuto obecně závaznou
vyhlášku

I.
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Vyhláška 4/2003 o
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ

II.

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení

Obecně závazná vyhláška č.
3/2004, kterou se ruší OZV č.
2/1995 o přidělování bytů do
nájmu občanům v Mladé Vožici
Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se ruší Vyhláška č.
2/95 o přidělování bytů do nájmu občanům v Mladé Vožici
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na svém 11. zasedání dne 7.
června 2004 usnesením č. 35/2004 přijalo podle § 84 odst. 2
písm. i zákona 128/2000 o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku

I.
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Vyhláška 2/95
přidělování bytů do nájmu občanům v Mladé Vožici.

o

II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení

Obecně závazná vyhláška č.
1/1999
–
Zimní
údržba
místních komunikací
Město Mladá Vožice

Vyhláška č. 1/99
Zimní údržba místních komunikací

Rada města
ustanovení §
367/90 Sb. o
ustanovení §

Mladá Vožice schválila dne 10.11.1999 podle
16, odst. 2 a 4, § 24 a § 45, odst. 1 zákona č.
obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě
27. odst. 6 a 7 zákona č. 13/97 sb., o pozemních

komunikacích tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl.1
Předmět úpravy
1. Tato vyhláška vymezuje v souladu s ustanovím § 27,
odst.6 zákona č.13/97 Sb., o pozemních komunikacích
úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí.
2. Tato vyhláška stanoví v souladu s § 27, odst.7 zákona
č.13/97 Sb. rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad
ve schůdnosti na místních komunikacích a průjezdních
úsecích silnic, které byly způsobeny povětrnostními
situacemi a jejich důsledky.
Čl.2
Vymezení některých pojmů.
Místní komunikace je sjízdná, jestliže umožňuje bezpečný pohyb
silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a
dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím
a jejich důsledkům.
Závadou ve sjízdnosti místní komunikace pro účely této
vyhlášky se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže
řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu
stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním
situacím a jejich důsledkům.
V zastavěném území města jsou místní komunikace schůdné,
jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, přizpůsobený
stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace,
povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti
komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu
přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickém stavu a

povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.
Čl.3
Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve shůdnosti na
chodnících, které přiléhají k sousední nemovitosti a hraničí
se silnicí nebo místní komunikací.
1. Zmírnění závady ve schůdnosti, která vznikla v nočních
hodinách provedou vlastníci sousedních nemovitostí de
7,00 hodin ráno.
2. Zmírnění závady ve schůdnosti, která vznikla v průběhu
dne provedou vlastníci sousedních nemovitostí bez z b y
t e č n é h o odkladu.
3. Zmírňování závad ve schůdnosti na dopravně důležitých
chodnících se provádí v celé jejich délce a šířce.
Seznam dopravně důležitých chodníků je uveden v plánu
zimní údržby místních komunikací. Na ostatních
chodnících se závady ve schůdnosti zmírňují minimálně v
šířce 1,5 metru.
4. Závady ve schůdnosti na chodnících se zmírňují, pokud
vznikly znečištěním náledím nebo sněhem, odhrnutím
sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacím
materiálem. Jako zdrsňovací materiál se smí používat p o
u z e písek nebo štěrk. Tento materiál bude k dispozici
na skládce MěÚ. Je z a k á z á n o používat k posypu
jiný materiál (např. popel, škváru a pod.).
5. Sníh se shrnuje na okraj chodníků, přičemž nesmí být
ztížena jeho eventuelní nakládka přihrnutím ke stromům,
sloupům apod., nesmí být znepřístupněny poklopy sloužící
jako přístupy k sítím ( zařízením ) pod povrchem
chodníku.
6. Sněhem nesmí být zahrnuty přístupy k přechodům pro
chodce na jízdních pruzích komunikací, k nástupištím
hromadné osobní dopravy, vjezdy do objektů.
Čl.4

Rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na
ostatních chodnících, na místních komunikacích IV.třídy na
průjezdních úsecích silnic.
Rozsah a lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti na těchto
komunikacích je uveden v plánu zimní údržby místních
komunikací, který schválila rada města.
Tento plán je přílohou k této vyhlášce.
Pokud jde o zmírňování závad ve schůdnosti na průjezdních
úsecích silnic, které jsou ve správě Správy a údržby silnic v
Táboře, na těchto průjezdních úsecích se zajišťuje pouze
zmírňování závad ve sjízdnosti. Zmírňování závad ve schůdnosti
se provádí pouze na těchto p ř e c h o d e c h průjezdních
úseků silnic : Husovo nám., Žižkovo nám., Trčkova ul., J.J.z
Bratřic.
Čl.5
Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost
odstraňováním sněhu a náledí.
Sjízdnost a schůdnost se nezajišťuje na těchto místních
komunikacích : schody u zámku a kostela , ul.Onešova a
Purkrabská.
Označení těchto komunikací se provede způsobem ve městě
obvyklým, t.j. umístnění výstražné tabule.
Čl.6
Zimním obdobím se rozumí období od l. listopadu do 31. března.
Čl.7
Sankce
Kontrolu plnění této vyhlášky provádějí pověření pracovníci
MěÚ a porušení ustanovení této vyhlášky bude posuzováno jako

přestupek a to podle § 42 zákona č.13/97 Sb. vůči právnickým
osobám a podle zákona č.200/90 Sb. vůči fyzickým osobám.
Čl.8
Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti a účinnosti z
důvodu naléhavého obecního zájmu dnem vyhlášení, to je první
den jejího vyvěšení na úřední desce, t.j. 10. listopadu 1999.
Příloha k vyhlášce:
Plán zimní údržby místních komunikací města Mladá Vožice

1) Úvod
Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve
sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých
zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby
zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským
potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem města na
straně druhé.
2) Základní pojmy
Obecně závaznými předpisy se rozumí
a) zákon č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích
b) vyhláška č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích
c) vyhláška rady města Mladá Vožice č. 1/99, o zimní údržbě
místních komunikací
Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad
ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly
způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami.
Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto
komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných
vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému

stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.
Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí
taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při
pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně
technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich
důsledkům.
Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic je
takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb
chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Závadou ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou
nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném
stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace,
povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Vlastníkem místních komunikací je obec.
Správcem místních komunikací je fyzická nebo právnická osoba,
kterou obec pověřila výkonem vlastnických práv.
Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací jsou dány
zejména výší finančních prostředků, které může obec za svého
rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout.
Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v
zimně neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam, jednak
pro technickou nebo ekonomickou možnost zimní údržby.
Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se
silnicí nebo místní komunikací je fyzická nebo právnická
osoba, která je povinna odstraňovat nebo zmírňovat závady ve
schůdnosti na přilehlém chodníku a odpovídá za škody
uživatelům chodníku jejichž příčinou byla závada ve
schůdnosti.
Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března
následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních

komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní
povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve
sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke
vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka (správce)
místních komunikací.
3) Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů místních
komunikací v zimním období
1. a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací
– zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní
údržby
– uzavřít smlouvy s dodavateli prací potřebných pro provádění
zimní údržby
– kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní
údržby.
1. b) Základní povinnosti správce místních komunikací
– zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se
zimní údržbou
– v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve
sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem
vlastníka místních komunikací
– řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby
komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci
– úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány
obce, s policií a jinými zainteresovanými orgány
– kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní
údržbou.
1. c) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací
– přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v

zimním období obvyklý
– při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto
plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a
věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže,
kluzkost ve stínu stromů a budov atp.)
– při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je
posypána posypovým materiálem
– při přecházení komunikací použít k přechodu označený přechod
pro chodce na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady
ve schůdnosti.
4) Základní technologické postupy při zmírňování závad ve
sjízdnosti a schůdnosti
1. a)

Odklízení

sněhu

mechanickými

prostředky

je

z

ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější
technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat
podle možností dříve než jej provoz zhutní.
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého
sněhu dosáhne 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu
opakuje. Na dopravně důležitých místních komunikacích a na
dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu provádí v
celé jejich délce a šířce, na ostatních chodnících v šířce 1,5
metru. S posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu.
1. b) Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových
vrstev posypem inertními nebo chemickými materiály.
Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že
jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu
náledí nebo zhutnělé vrstvy sněhu, čímž se zvýší
koeficient tření. Toto zvýšení je však malé a proto
pouze zmírňuje kluzkost komunikace.
Posyp komunikací chemickými posypovými materiály se bude
provádět pouze na místních komunikacích využívaných

autobusovou dopravou, zásobováním, výjezdem požárních vozidel
a vozidel policie na příjezdech ke školám a na největších
kopcích.
99. c) Údržba chodníků. Povinnostmi vlastníků sousedních
nemovitostí, které přiléhají k průjezdnímu úseku silnice
nebo k místní komunikaci pokud jde o zmírňování závad ve
schůdnosti na přilehlých chodnících jsou stanoveny ve
vyhlášce města č. 1/99.
Správce místních komunikací zmírňuje závady ve schůdnosti
podle pořadí stanoveném v tomto plánu. Dopravně důležité
chodníky se udržují v celé jejich délce a šířce, ostatní pouze
v šířce 1,5 m.
Na průjezdním úseku silnice obcí se závady ve schůdnosti
zmírňují pouze na těchto přechodech:
* Husovo náměstí – autobusové nádraží
* Žižkovo náměstí – u radnice
* Trčkova ulice – u zrcadel
* ulice J.J. z Bratřic – u Růžku
Na ostatních částech průjezdních úseků silnic zmírňuje závady
ve sjízdnosti jejich správce, to je správa a údržba silnic.
Závady ve schůdnosti jsou zmírněny zmírněním závad ve
sjízdnosti.
1. d) Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla
na místech, které jsou pro mechanizační prostředky
nepřístupné. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví
pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se
ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního
světla, v noci pak pouze na místech, které jsou řádně
osvětleny. Sníh se odstraňuje a posyp provádí zejména na
přechodech pro chodce, na úzkých chodnících, na schodech
atp.

5) Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních
komunikací
1. a) Při odstraňování sněhu v době pracovní nejdéle do 30
minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5
cm. V době mimopracovní při domácí pohotovosti
pracovníků v čase od 5,00 do 23,00 hodin do 120 minut po
zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm, v době
od 23,00 do 5,00 s výjezdem nejpozději v 5,00 hodin.
2. b) Při posypu inertními materiály (chemickými materiály)
pro zmírnění závad kluzkosti v době pracovní nejdéle do
30 minut po zjištění, že se na místních komunikacích
zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti.
V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků v
čase od 5,00 do 23,00 hodin do 120 minut po zjištění
zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti, v době od 23,00 do
5,00 s výjezdem nejpozději v 5,00 hodin.
6) Stanovení pořadí údržby místních komunikací (pořadí tras
dle důležitosti)
trasa a) místní komunikace využívané autobusovou
zásobováním, výjezdem požárních vozidel a vozidel
pořadí * Husovo náměstí * Žižkovo náměstí * Obětí
Židovská * Plaňková * A. Mareše * Souhradí * Obránců

dopravou,
policie v
nacismu *
míru

trasa b) příjezdy ke školám v pořadí * Milady Jungmanové *
Mincovní * Sedláčkova * Morávkovo náměstí * Majora Boháče *
Poplužní
trasa c) největší kopce v pořadí * Nad pilou * Ronovská *
Purkrecht * 17. listopadu * Josefa Bricha
trasa d) ostatní vnitřní ulice v pořadí * Četaře Duška * V
Suchdolci * 28. října * Oty Bubeníčka * Janovská * Matěje z
Janova * Zahradní * Lipová * Doudlebská * U hřiště * Krátká *
Spytihněvova * Pod baštou
trasa e) ostatní vnější ulice v pořadí * Voračického předměstí

* U brodu * Cihelna * K lomu * Pod hradem * Pavlov
trasa f) Blanice v pořadí * komunikace Blanice – Krchova Lomná
* Blanice – Bendovo Zahoří * Blanice
trasa g) Stará Vožice v pořadí * Stará Vožice – Výlevy * Stará
Vožice
trasa h) Janov v pořadí * Janov – Dolní Kouty – Horní Kouty –
Bostov * Horní Kouty * Dolní Kouty * Janov
trasa i) Radvanov v pořadí * Radvanov * Ústějov
trasa j) Noskov v pořadí * Noskov * Chocov
7) Seznam dopravně důležitých chodníků
* chodníky na Žižkově náměstí * chodníky na Husově náměstí *
chodníky v ulici E.K.Rosola * chodníky v Táborské ulici *
chodníky v ulici J.J. z Bratřic * chodníky ve Vanišově ulici
8) Prvotní
komunikací

evidence

o

provádění

zimní

údržby

místních

Každý mechanizační prostředek vede samostatně sešit zimní
údržby kde se uvádí:
* typ mechanizačního prostředku a SPZ
* typ připojeného zařízení
* datum
* čas (v hodinách a minutách) zjištění, že vrstva napadlého
sněhu dosáhla 5 cm, nebo čas zjištění, že na se na místních
komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením
kluzkosti
* důvod výjezdu
* čas výjezdu

* označení udržované trasy, čas zahájení a čas dokončení
prováděných prací na uvedené trase
* jiné záznamy mající vliv na postup provádění zimní údržby s
uvedením času (například oprava mechanizačního prostředku,
pomoc při autohavárii, apod.)
Po ukončení zimního období se tyto sešity archivují u
vlastníka místních komunikací po dobu 3 let.
9) Schvalovací doložka
Plán zimní údržby místních komunikací na zimní období
1999-2000 byl schválen radou města Mladá Vožice dne 10.11.1999
usnesením č. 75/99. Oznámení o schválení tohoto plánu bylo
vyvěšeno na úřední desce města dne 11.11.1999 na dobu 15ti dnů
s tím, že uživatelé místních komunikací se mohou s plánem
seznámit na Městském úřadě v Mladé Vožici.
V Mladé Vožici dne 11.11.1999

Památník Mladovožicka
Památník Mladovožicka
Adresa: Žižkovo náměstí 80
391 43

Mladá Vožice

(vstup z průjezdu, přes Infocentrum)

Komentované prohlídky zajišťuje pracovnice infocentra: Jana
Wagnerová
Telefon: 381 201 921, 604 707 580
E-mail: infocentrum@mu-vozice.cz

Otevírací doba : ÚTERÝ – PÁTEK 10 – 12

13 – 15

SOBOTA

9 – 11

V roce 1912 založil prof. Václav Krch Městské národopisné
muzeum. Na Památník Mladovožicka bylo muzeum přejmenované
v roce 1978. Nachází se v patře historické budovy radnice.
Expozice:
Památník Mladovožicka je v současné době zaměřen na
mladovožického rodáka – historika, profesora Augusta Sedláčka
(1843 – 1926), zakladatele českého místopisu a rodopisu,
tvůrce monumentálního díla – Hrady, zámky a tvrze Království
českého.
V památníku je také expozice z tvorby akademického malíře Oty
Bubeníčka (1871-1962), který v Mladé Vožici žil a tvořil. Byl
předním českým malířem krajinářem a také žákem Julia Mařáka.
V síni umění jsou vystaveny obrazy českých a evropských malířů
17. – 19.století. Dále plastiky předních českých výtvarníků.
V muzeu jsou také památky na vlastence Jana Jeníka, rytíře
z Bratřic,
Radvánově.

narozeného

roku

1756

na

zámku

v

nedalekém

Zajímavá je rovněž expozice historického nádobí z cínu, mědi,
porcelánu, kameniny a skla.

X Hrad Šelmberk

Hrad Šelmberk
Velmi romantická zřícenina hradu Šelmberk se nachází jen tři kilometry od Mladé
Vožice, na skalnatém ostrohu nad údolím řeky Blanice. Díky své 28 metrů vysoké
válcovité věži s šestnáctizubým cibuřím se neřehlédnutelně tyčí nad okolními lesy
a dnes veřejnosti slouží jako rozhledna.
Hrad, přes své německé jméno, byl v polovině 13. století vystavěn ryze českým
rodem Buziců, který měl ve znaku hlavu svině. Podle názvu tohoto hradu místní
větev stračeského rodu přijala jméno „ze Šelmberka“. Tento rod, který vymřel na
konci 16. století a jehož nejslavnějším představitelem byl nejvyšší český kanclér
Jan ze Šelmberka (zemřel 1508), však nevlastnil hrad přiliš dlouho. Vystřídali se
tu různí majitelé především z řad místní šlechty. Ve druhé polovině 14. století
byl pánem hradu Aleš z Risenburku, který ho po roce 1417 prodal rytíři Albrechtu
z Těchobuze. Krátce na to, roku 1431 hrad získal rytíř Miuláš z Hořic. V 16.
století žili na hradu páni Předborové z Radešína. Historické prameny dokonce
uvádějí, že se tu zbožné paní Alžbětě Předborové z Radešína zjevila světice Sv.
Kateřina. V 16. století vlastnil hrad Albrecht Cipla z Kravska, jehož dcera se
provdala za Petra Mrackého z Dubé. Jejich syn Karel prodal v roce 1586 Šelmberk
vlastníku mladovožického panství rytíři Michalu Španovskému z Lisova. Ještě kolem
roku 1630 byl sice hrad obydlen, ale krátce poté byl opuštěn a ponechán
napospasčasu a rukám shánčlivých venkovanů.
Nejzachovalejší částí hradu je bergfritová věž, která byla počátkem 19. století z
popudu Leopolda Kuenburga (1742-1812) opravena. Byl vybourán vchod a zřízeno
dřevěné schodiště. Věž je nejpevnější součástí hradu, svědčí o tom její základy,
kde zdivo dosahuje šířky 3,5 m a obvod 32 m. Vchod do věže je spojen padacím
můstkem se sousedním palácem. Můstek bylo možné v případě ohrožení zvednout a
poté zapadl do vpadliny, která se dochovala. Schodiště ve věži bylo původně
vedeno obvodovými zdmi a z důvodu snadné obrany bylo opatřeno vysokými schody.
Přilehlý gotický palác s půdorysem ve tvaru písmene „L“ zabíral téměr celou
plochu skalního hřebene, kromě malého trojúhelníkového nádvoří se studnou. V době
renesance byl po patou věže přistavěn nový palác, který byl později s původní
spojen velkým průjezdem a společnou střechou. Dnes jsou zachovány pouze zbytky
renesančního paláce včetně několika místnostní s valeným klenutím. Pozdně
klasicistní objekt na kraji prostranství před hradem, nazývaný Myslivna, byl
postaven na přelomu 18. – 19. stol. jako sídlo Lesní správy Kuenburgů. U myslivny
jsou zbytky vjezdu do rozsáhlé obory s několika rybníky.
K hradu se váže řáda pověstí. Jednu z nich zmiňuje pamětní kniha mladovožické
fary: „Ovdovělá paní Mráčková, majitelka Šelmberku, chystala své druhé zasnoubení
a spěchala tak, že nutila své poddané a služebnictvo, aby na opravách i výzdobě
hradu pracovali o nedělích a o svátcích. V den, kdy se měla uskutečnit velká
hostinaa vdova Mráčková se oblékla do svých nejlepších šatů, nastoupené
služebnictvo čekalo na příjezd četných hostů, ozval se ohlušující rachot hromu a
blesk udeřil do hradu s takovou silou, že se stropy a zdi hodovního sálu zřítily
a pod situnami zhasly životy 13 služebníků i nevěsty. Zkázu hradu potom dokonal
obrovský požár.“
Naučná stezka kolem hradu Šelmberk je doporučená trasa pro pěší, chodci jí užívají na vlastní
nebezpečí.
Na kole je nesjízdná.

X Památník Mladovožicka

SBD Mladá Vožice
Stavebně bytové družstvo Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80
391 43 Mladá Vožice
IČ: 251 65 356
DIČ:CZ25165356
–
zapsáno v Obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíl Dr, vložka 278
č. účtu: 151528777/0600
Usnesení z náhradní
2017
Usnesení z náhradní
2016
Usnesení z náhradní
2015
Usnesení z náhradní
2014
STANOVY SBD

výroční členské schůze konané 24. 5.
výroční členské schůze konané 26. 5.
výroční členské schůze konané 2. 6.
výroční členské schůze konané 24. 6.

