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Výsledky výběrových řízení
Silnice II/137, rekonstrukce průtahu:
Akce bude v režii dvou investorů, inves-

torem obnovy vodovodu a kanalizace
bude město Mladá Vožice, investorem 
obnovy silničního tělesa pak Správa a
údržba silnic Jihočeského kraje. 
Zájmovým územím akce bude silnice od
Restaurace Na Růžku směrem na Tábor.
Město Mladá Vožice a Správa a údržba
silnic Jihočeského kraje soutěžily 
zhotovitele společně, na základě uzavřené
smlouvy o spolupráci

1. ZNAKON a. s. 14,920.104,64 Kč
z toho vodovod a kanalizace – 

10,789.109,87 Kč 
2. PORR a. s. 15,582.367,18 Kč 
z toho vodovod a kanalizace

11,473.201,31 Kč
3. PL BEKO s. r. o. 16,228.504,79 Kč
z toho vodovod a kanalizace

11,805.729,42 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH, nabídky
doručilo k hodnocení 6 firem. 

Pečovatelské byty Mladá Vožice:
Předmětem zakázky je vybudování 12

pečovatelských bytů na Husově náměstí. Jde
o opakované řízení, první muselo být zrušeno. 

1. S – B s. r. o., Sedlčany
19,483.489,54 Kč

2. 2 P stavební s. r. o., Pacov
20,838.838,00 Kč

3. ORDYS s. r. o., Jindřichův Hradec
21,785.533,10 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH, nabídky
k hodnocení doručilo rovněž 6 firem. 

Rada města Mladá Vožice na 100. zasedání (7. ledna) a
101. zasedání (21. ledna) mimo jiné projednala:

• Schválila dodatek ke smlouvě o
zajištění péče o nalezené psy s Technic-
kými službami Tábor, zvýšení úhrady na
zajištění péče o opuštěné psy 

• Vzala na vědomí výši znaleckého po-
sudku bytové jednotky v domě čp. 106
v Souhradí a doporučila další postup
v řešení majetkoprávních vztahů k bytu 

• Schválila výsledky výběrového řízení
na akci Pečovatelské byty Mladá Vožice –
S – B s. r. o., 19,483.487,54 Kč bez DPH

• Schválila výsledky výběrového 
řízení na akci Silnice II/137 Mladá
Vožice, rekonstrukce průtahu, objekty 
vodovod a kanalizace, ZNAKON a. s.,
10,789.109,87 Kč bez DPH

• Schválila vypsání výběrového řízení
na zhotovitele zakázky, technická infra-
struktura – Obytný soubor Nad Pilou 

• Schválila další smlouvy o budoucích
smlouvách o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě – vodovod-
ního řadu, vodovodní přivaděč z Tábora
do Mladé Vožice 

Postupné využívání bývalého areálu Agrospolu pro technickou skupinu města.
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V lednovém čísle Vožičanu našli trvale
žijící občané nový kalendář svozu odpadu
na rok 2022. Kalendář je zveřejněn též na
www.mu-vozice.cz v záložce aktuální in-
formace a odpadové hospodářství, ve
vývěsce v průjezdu městského úřadu a
přímo na úřadu.    

Musím uvést na pravou míru mylnou in-
formaci z lednového Vožičanu, že biood-
pad bude svážen v pondělí. Není tomu
tak, byla nám firmou COMPAG Votice
s.r.o. poskytnuta mylná informace, která
se potom dostala i do Vožičanu. Bioodpad
bude svážen v úterý stejně jako směsný
komunální odpad. Platí svozový kalendář,
který byl vydán na rok 2022 a rozeslán
spolu s lednovým Vožičanem.   

Zejména chci poděkovat všem
občanům, kteří využili městem nabíd-
nutého systému třídění odpadů „od dveří
ke dveřím“, které město provozuje od
července 2019. Systém se velmi osvědčil
a zdá se, že dle měsíčních fakturací ubývá
i množství směsného komunálního
odpadu. Ještě zbývá několik sad popelnic
na papír/plasty/bioodpad a také tašek na
kovové odpady, o které mohou občané
požádat (stavební úřad Ing. Malinová,
mobil 606 611 022).

Další informace směřuje k ochraně ovz-
duší. Město muselo schválit „Časový plán
provádění opatření města Mladá Vožice“
v návaznosti na „Program zlepšování
kvality ovzduší pro zónu Jihozápad
CZ03“ přijatý Ministerstvem životního
prostředí. Program spočívá v opatřeních a
účinné kontrole plnění požadavků
kladených na provozovatele spalovacích
zdrojů zejména s ohledem na termín
ukončení provozu „kotlů horších než 3., 4.
a 5. emisní třída dle ČSN EN 303-5“ od
1.9.2022. Ve vztahu k fyzické kontrole
zdrojů nemá město Mladá Vožice žádné
kompetence. Ale bude vyzváno kontrol-
ním orgánem, tj. Městským úřadem Tábor
odborem ŽP k vytipování nemovitostí.
Město nemá k dispozici prostředky na
dotační podporou domácností v oblasti
vytápění domácností ani s touto podporou
nepočítá. Naopak je možno využít
„kotlíkových dotací“ pro nízkopříjmové
domácnosti vytápějící zdroji na pevná
paliva, které administruje Krajský úřad
v Českých Budějovicích (informace na
www: kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz). 

Dále je možné využít program Nová 
zelená úsporám, kde míra podpory je 
asi 50% uznatelných nákladů, ale
oprávněnými žadateli jsou i domácnosti
nespadající do definice nízkopříjmových. 

Jako nové zdroje budou podporována te-
pelná čerpadla, automatické i ruční kotle
na biomasu a kondenzační plynové kotle.

Na radnici je možné si vyzvednou
brožurku „Jak správně topit a ušetřit“ vy-
danou Ministerstvem ŽP. Je to průvodce

ekonomickým a ekologickým vytápěním
domácnosti pevnými palivy.  

Vzhledem k probíhajícímu období
vegetačního klidu je také aktuální kácení
dřevin. Povolení kácení dřevin obecním
úřadem je potřeba ke dřevinám majícím
obvod kmene ve výši 130 cm nad zemí
nad 80 cm (to je cca průměr 25 cm) a ros-
toucích na pozemcích mimo les a souvisle
zapojené dřeviny nad 40 m2. Výjimku
mají jen ovocné stromy, které rostou na
pozemcích vedených v katastru nemovi-
tostí jako zahrada, ostatní plocha-zeleň a
zastavěná plocha a nádvoří, ty se na nich
mohou kácet bez povolení obecního úřadu
bez ohledu na jejich velikost. 

Povolení ke kácení dřevin na silničních
pozemcích může orgán ochrany přírody
vydat jen po dohodě se silničním
správním úřadem.

Povolení není třeba také ke kácení
dřevin z důvodů pěstebních, to je za
účelem obnovy porostů nebo při
provádění výchovné probírky porostů, při
údržbě břehových porostů prováděné při
správě vodních toků, k odstraňování
dřevin v ochranném pásmu zařízení
elektrizační a plynárenské soustavy
prováděném při provozování těchto sous-
tav, k odstraňování dřevin v ochranném
pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie
prováděném při provozování těchto
zařízení, k odstraňování dřevin za účelem
zajištění provozuschopnosti železniční
dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné
drážní dopravy na této dráze a z důvodů
zdravotních, není-li v zákoně o ochraně

přírody a krajiny stanoveno jinak. Kácení
z těchto důvodů musí být oznámeno
písemně nejméně 15 dnů předem orgánu
ochrany přírody (u nás Městskému úřadu
odboru ŽP Tábor), který je může pozas-
tavit, omezit nebo zakázat, pokud odporu-
je požadavkům na ochranu dřevin; v
případě odstraňování dřevin za účelem
zajištění provozuschopnosti železniční
dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné
drážní dopravy na této dráze tak může
učinit jen na základě závazného
stanoviska drážního správního úřadu.

Dále povolení není třeba ke kácení
dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a
bezprostředně ohrožen život či zdraví
nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.
Ten, kdo za těchto podmínek provede ká-
cení, oznámí je orgánu ochrany přírody do
15 dnů od provedení kácení. V tomto
případě se ale jedná jen o výjimečné
případy např. při živelných pohromách,
např. povodních či vichřicích, kdy je např.
narušena statika stromu tak, že by mohl
způsobit okamžitou újmu. Proto třeba stav
dřeviny při této události zdokumentovat,
stejně tak i např. zásah hasičů, apod. a
s touto dokumentací poslat MěU OŽP 
Tábor. 

Žádost o povolení kácení dřevin je k 
dispozici u Ing. B. Malinové (606 611 022,
381 201 913) nebo na www.mu-
vozice.cz/městský úřad/odbory a
oddělení/stavební oddělení/formuláře. Je
vám k dispozici i pro případnou
konzultaci, zda je povolení potřeba či ne.  

Ing. Blanka Malinová

Životní prostředí informuje

Upozornění na splatnost místních
poplatků v roce 2022. 

Dne 22. 11. 2021 byly vydány nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a č. 3 /2021, kterou se mění a
doplňuje vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.

Výše místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je stejná pro
všechny poplatníky: 650Kč za fyzickou osobu s trvalým pobytem v Mladé Vožici
včetně místních částí, 650Kč za nemovitost (byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou
rekreaci), kde není přihlášena žádná fyzická osoba. 

Výše poplatku ze psů je pro fyzické osoby, chovající psy mimo bytové domy o třech
a více bytech 120Kč za prvního psa, za každého dalšího psa téhož držitele 200Kč, za
psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let také 120Kč a 200Kč, v ostatních případech
750Kč za 1. psa, 1125Kč za každého dalšího psa téhož držitele.

Splatnost obou místních poplatků je do 30. 6. 2022.
Prosíme všechny poplatníky, aby zvážili, zda poplatek budou platit hotově na

pokladně MěÚ, nebo bezhotovostním převodem.
Č. účtu pro platbu poplatků:  1422301/0100
Variabilní symboly se nemění, na vyžádání Vám jej sdělí pracovnice finančního

odboru – e- mail:  financni@mu-vozice.cz,  tel.: 603 713 093, 381 201 915, 381 201 920.
Pokud bude u úhrady na účet v poznámce uvedeno jméno a adresa poplatníka a za
koho, nebo za jakou nemovitost poplatek hradí, případně že součástí je i poplatek ze
psa, stačí uvést variabilní symbol 1337.

Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na internetových stránkách města –
www.mu-vozice.cz , vyhlášky a nařízení https://www.mu-vozice.cz/category/
vyhlasky-narizeni/ Jana Rašková









Po roční přestávce, zaviněné epidemiologickou situací, proběhlo během posledního pátečního odpoledne roku 2021 silvestrovské
rozloučení s právě končící sportovní sezonou. Na sraz, který byl tradičně u benzinové pumpy ve 13 hodin, se dostavily téměř tři
desítky členů Cyklistického klubu Mladá Vožice a jejich příznivců. Na výběr byly dvě trasy, jak pro cyklisty tak i pro pěší.
Podařenou akci jsme ukončili teplým nápojem v pizzerii U Draka.  

A co nás čeká v první polovině právě začínajícího roku? Společnou vyjížďkou přivítáme jaro v sobotu 26. března, sraz opět ve
13.00 hod. u benzinové pumpy. Hned o týden později, v sobotu 2. dubna, se zapojíme do celorepublikové akce Ukliďme Česko.
Rádi uvítáme každého dobrovolníka, který bude ochoten se podílet na jarním úklidu v okolí našeho města. Tradiční soustředění
CK je připravováno na týden po Velikonocích, opět v centru Českého Ráje. Vše se bude pochopitelně odvíjet od aktuální covidové
situace. Václav Slabý ml.

Aktuálně z CK Mladá Vožice

Vzpomínka

Kdo jsi znal a měl rád, 
vzpomeň na nedožité 80.
narozeniny pana Jiřího Krcha z
Bendova Záhoří,
které by oslavil dne 27. ledna.

Taťko, v našich srdcích a
vzpomínkách zůstáváš navždy. 
Chybíš nám...
S úctou a bolestí 
Manželka Marie a děti Jana,
Jiří a Marcela s rodinami.
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Na venek to vypadá, že je po městě klid
a taky to tak částečně je, sníh moc
nepadá, listí taky ne, tráva neroste, … .
Nicméně pořád je co uklízet, svážet
odpady, vyřezávat náletové roští na
Hradě, kolem náhonu k Šelemberskému
mlýnu a na spoustě dalších míst.
Postupně začínáme využívat bývalý
areál Agrospolu pro technickou skupinu
města jednak jako základnu a jednak
jako sběrný dvůr (obrázek na uvodní
straně).

O to víc se na městě úřaduje a
připravujeme nové projekty. Některé
jsou rozpracované, některé dodělané a u
některých pracuje stavební úřad na
legislativě potřebné pro stavební pov-
olení. Soupisku nechám na příště.

Aktuálně je hotov projekt na technick-
ou vybavenost pro výstavbu rodinných
domků prodloužením ulice Nad pilou
(možná bude jiný název) kde se účelně
využije část bývalého areálu Agrospolu.

Pokud jde o to co se nepřipravuje, tak
je to stavba nějakého supermarketu. A
tím reaguju na přímý dotaz, spíše ozná-
mení jedné dámy ,, Bude se prý stavět
Lídl,  když jeden ze dvou velkoobchodů
v Mladé Vožici změnil majitele“. A za
ten jasný dotaz jsem rád, protože se na

jasný dotaz nedá jinak než jasně
odpovědět. Takže možná, že se někdy
stavět bude, ale co jsem v zastupitelstvu,
tak nikdy nechtěl vážně žádný obchodní
řetězec ve Vožici supermarket stavět. A
když by někdo v minulosti, v současné
době a do budoucna chtěl někdo něco
takového stavět, stačí mu vhodný poze-
mek, vyřídit potřebná stavební povolení,
splnit co je potřeba a Město ani stavební
úřad tomu nemůže bránit. A tak to bylo
vždy.

V minulé děkovačce jsem ještě
zapoměl poděkovat drobným
dodavatelům služeb pro Město jako jsou
revize, opravy střech, výškové ořezávání
větví, nebezpečné kácení stromů, opravy
veřejného osvětlení, drobné zemní práce,
atd. Bez těchto lidí na telefonu jako třeba
,,Má-li věc háček zavolá se firma fá… .“
by některé činnosti nešly dělat a tím
držet vše v provozu.

Přeji všem hezké dny.
Jaromír Dvořák, místostarosta.

Co se děje v našem městě

Vožičan - vydává MÚ Mladá Vožice
pod evidenčním číslem MK ČR E 14832. 

odp. redaktor: Mgr. Větrovský 
tel.: 381 201 910 

e-mail: starosta@mu-vozice.cz
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V Mladé Vožici Vám s podáním žádostí může pomoci i sociální 
pracovnice na městském úřadu Bc. Eva Novotná, tel. 381 201 918. 
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Milí příznivci di-
vadla a Voživotu!

Navázat na prosin-
cový příspěvek bude
těžké, protože když je
z čeho čerpat a když
hrajeme, jde psaní
samo. Horší jsou
chvíle nečinnosti a
klidu. Proto se
uchýlím v únoru spíš

k těch praktičtějším informacím. Radost-
ná zpráva je, že si přece jen zahrajeme. Po
třech měsících pauzy se vracíme na prkna.
Konkrétně tedy v Chýnově, a to 5. února.
Začátek představení je obvyklý v 19
hodin. Kdo jste neviděl naší Hračku, je to

kousek, přes kopeček, co dohodíte
kamenem. Řekněte svým známým, či si
sami přijeďte zpříjemnit víkend divadlem.
Pak nás čekají Chotoviny, ty jsou 5.
března. A na samém přelomu zimy v jaro
nás čeká jedna velká a atmosférou krásná
událost a tou není žádná jiná, než 59.
ročník krajské soutěžní postupové
přehlídky ochotnických divadelních
spolků TŘEŠŤSKÉ DIVADELNÍ JARO.
Již dvakrát byla zrušena, tak doufáme, že
už je čas divadlo opět obnovit a nastarto-
vat. Týden budou do Třeště do Kulturního
domu přijíždět soubory a předvádět svůj

um před diváky i odbornou porotou. Ta
pak rozhodne, zda udělí některou z cen
nebo soubor nominuje na celostátní festi-
val. I když je to spojeno s nervozitou a tré-
mou, máme to v Třešti moc rádi. Setkáme
se tam s jinými amatérskými spolky a
třeba nějaký z nich uvidíte i na Vokulích.
Držte nám palečky, ať reprezentujeme co
nejlépe, ať se líbíme. Děkujeme!!

Nu a k jaru patří i úklid. A ten se bude dít
hlavně v naší klubovně. Pak oprava
některých rekvizit a výměna chybějícího
technického materiálu, který pomalu
dosluhuje. Mějte krásnou zimu. A až napadne
sníh, lyžujte, běžkujte, stavte sněhuláky,
koulujte se, sáňkujte, prostě se radujte. 

Za všechny Voživoty se loučí vaše Pavla

Drbník


