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Úvod
Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je
program rozvoje města. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Program rozvoje obce
formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout.

A. Analytická část
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Základní popis obce a historie
Město Sezimovo Ústí se nachází v Jihočeském kraji, v okrese Tábor, na 49° 23' 07" zeměpisné
šířky a 14° 41' 04" zeměpisné délky, na spojnici mezi Prahou, vzdálenou 90 km severním
směrem a Českými Budějovicemi, vzdálenými 55 km jižním směrem. Spádovým sídlem je
okresní město Tábor, bezprostředně sousedící s městem.
Významná dopravní i turistická mezinárodní silnice E 55 rozděluje město na dvě části. Část
historickou - zvanou Sezimovo Ústí I a část novější - nazývanou Sezimovo Ústí II. Sezimovo Ústí,
rozléhající se na jednom katastru o ploše 844,26 ha v nadmořské výšce 399 m nad mořem,
sousedí na severu s městem Tábor, na východě s městem Tábor a obcí Turovec a na jihu a západě
s obcí Planá nad Lužnicí.
Hranici města vytváří na západě řeka Lužnice, na severu tvoří hranici Kozský potok, který
přitéká od východu a vlévá se do Lužnice. Město je součástí aglomerace Tábor – Sezimovo Ústí –
Planá nad Lužnicí.
Město Sezimovo Ústí bylo až do konce roku 2002 obcí v okrese Tábor a leželo v jeho centru. Od
roku 2003 je Sezimovo Ústí po reformě veřejné správy obcí s pověřeným obecním úřadem na
území obce s rozšířenou působností Tábor.
Status: město
Obec (NUTS 5): CZ0317 553069
Kraj (NUTS 3): Jihočeský (CZ031)
Okres (NUTS 4): Tábor (CZ0317)
Obec s rozšířenou působností: Tábor
Pověřená obec: Sezimovo Ústí
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První doklad o existenci Ústí je z roku 1250. Původní osada u ústí Kozského potoka do Lužnice
(odtud jméno Ústí) se poprvé písemně připomíná r. 1262
(de Auzt), kdy zde již stál klášter dominikánského řádu.
Po roce 1268, byla osada povýšena na město a to hlavně
díky tomu, že město bohatlo zejména ze zlatých rýžovišť a
z těžby stříbrné rudy. Město dostalo přívlastek podle rodu
Sezemů (rod, který vzešel z rodu Vítkovců).
Město Sezimovo Ústí ve středověku proslulo jako centrum
obchodníků a řemeslníků. Nacházel se zde vedle
zmíněného kláštera i kostel s farou, panský palác a špitál
pro chudé. Město se rozkládalo na břehu řeky Lužnice, což potvrdil rozsáhlý archeologický
průzkum v uskutečněný v roce 1962. Nálezy, které přinesl, jsou v současné době umístěné
v táborském muzeu.
Nejvíce informací bylo získáno o poslední etapě osídlení, která byla zahájena v druhé polovině
14. století a byla ukončena jednorázově (požárem) 30. března 1420. Z tohoto sídelního (tzv.
zánikového) se dochovaly kovářské výrobky, které díky topografickému zhodnocení umožnily
podrobněji vystihnout i stavební podobu sídliště a mobiliář jednotlivých řemeslnických
usedlostí. O místní provenienci části nalezených železných předmětů svědčí mj. i archeologicky
zjištěné pozůstatky kovárny.
Začátkem roku 1420 bylo město obsazeno prohusitsky
smýšlejícím obyvatelstvem, následně vypáleno a opuštěno.
Prostor zaniklé obce byl nově osídlen po roce 1827. V roce
1835 zde vznikl empírový kostel Povýšení sv. Kříže.
Nově založená ves se v r. 1920 vrátila k původnímu jménu
Sezimovo Ústí.

Dějiny středověkého města také úzce souvisí s Kozím hrádkem, který se nachází asi 3 kilometry
východním směrem, na ostrovu nad údolím Kozského
potoka. Kozí hrádek proslul v letech 1413-1414 jako sídlo
stoupenců mistra Jana Husa, který zde pobýval, kázal
a dokončil zde svá významná díla. Po upálení mistra Jana
Husa r. 1415 Kozí hrádek zpustl a v roce 1438 byl zničen
požárem. Rok 1452 je již uváděn Kozí hrad jako pustý. V r.
1886 došlo k odkrytí základů a to díky profesoru
táborského gymnázia p. Augustu Sedláčkovi. V roce 1899 se
iniciativy chopil učitel a archeolog Josef Švehla, který
v podstatě Kozí hrádek vykopal a objevil zde řadu
archeologických nálezů. Obnova Hrádku trvala celých 15 let
a v roce r. 1962 byla zřícenina Kozího hrádku vyhlášena
národní kulturní památkou a v současné době patří k nejnavštěvovanějším turistickým místům
v Sezimově Ústí a jeho okolí.
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Město Sezimovo Ústí je také spojováno s ministrem
zahraničních věcí a pozdějším prezidentem republiky Dr.
Edvardem Benešem, který byl malebnou krajinou v okolí
města zaujat natolik, že zde nechal na soutoku Kozského
potoka a řeky Lužnice v letech 1930-1931 postavit vilu
v jihofrancouzském stylu, která je známá pod názvem
Benešova vila. Ministr zahraničních věcí a pozdější druhý
prezident zde nalezl domov, konferoval se zahraničními
státníky a promýšlel osudová rozhodnutí. V současné době je
vila v majetku Úřadu vlády ČR.
Sezimovo Ústí II vzniklo na místě pozemků městského dvora
(Velký Dvůr) a bylo to zejména zásluhou podnikatelských
záměrů Tomáše Bati. Tento významný podnikatel se zde
rozhodl postavit velký strojírenský závod MAS (Moravské
akciové strojírny) – v současné době Kovosvit MAS, a. s.
a rozhodl se zde také vybudovat pro své zaměstnance nové
město. Se stavbou závodu bylo započato v roce 1939
a zároveň se začalo s budováním kulturního a obchodního
domu (současný hotel MAS) a s výstavbou neméně známých
„Baťovských domků.“
Město Sezimovo Ústí pravidelně pořádá pietní akty k výročí úmrtí a narození prezidenta Dr.
Edvarda Beneše před hrobkou manželů Benešových v areálu Benešovy vily. Dále pořádá pietní
akce u pomníku padlým před kostelem Povýšení sv. Kříže. Každý rok se konají středověké
slavnosti na Kozím hrádku.
Ráz krajiny
Krajinu lze hodnotit jako kulturní s technickými prvky, v níž dominují měkké a plynulé tvary
reliéfů hřbetů a mělkých depresí, s množstvím liniových i plošných krajinných struktur, spolu
s výraznou přehledností krajiny zemědělsky využívaného území. Ráz krajiny v minulosti výrazně
ovlivnila zemědělská velkovýroba s vysokých zorněním zemědělské půdy. V Sezimově Ústí
nehraje zemědělství příliš důležitou roli, neboť aglomerace je zaměřena spíše na průmysl
a služby.
Rekreace se v tomto mírně teplém klimatu odehrává především v létě, poněvadž v zimě zde
sněhová pokrývka nedosahuje velké výšky, nemá ani dlouhého trvání, navíc plochá pahorkatina
nevytváří reliéf vhodný pro zimní sporty ani zimní turistiku. Zimních radovánek zde proto
užívají v omezené míře pouze místní (běh na lyžích, bruslení na zamrzlých vodních plochách).
Městem protékají 2 významné toky – Kozský potok a Lužnice, využívaná hlavně vodáky, pro
vodní turistiku je tato řeka optimální. Na obou tocích je provozován rybolov. Nový sportovně
rekreační areál Chotovinský (Kozský) potok s koupalištěm Pohoda uspokojuje potřeby obyvatel
po koupání a sportu.
Místní lesy nejsou poškozené, a i když je tvoří hlavně jehličnaté monokultury, jsou rekreanty, ale
i domácími obyvateli vyhledávané pro jejich klid a lesní plody. Lesnatost je největší kolem
chovných rybníků Jezero, Starý Kravín, Nový Kravín, Plocko a Kozího hrádku, kudy vedou
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turistické cesty. Nejznámější turistickou trasou je červeně značená, tzv. Husitská cesta, vedoucí
právě ze Sezimova Ústí na Kozí hrádek, poblíž ní se nachází i přírodní památka Luna. Na
jihovýchodní okraj katastru navazuje, samotnými obyvateli ještě na ne zcela objevený, přírodní
park Turovecký les.

2. Obyvatelstvo
Demografická situace
Ve městě Sezimovo Ústí bylo k 31. 12. 2015 evidováno 7 195 obyvatel.

Vývoj počtu obyvatel od roku 1869
Rok
sčítání

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2015

Počet
obyvatel

946

1035 1041 1170 1214 1192 1077 3990 5849 8022 8885 7520 7495 7254 7195

Zdroje dat pro tabulku: Český statistický úřad, Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, I. díl

Komentář k tabulce:
Vývoj počtu obyvatel je mírně negativní ve smyslu úbytku obyvatel. Úbytek však není výrazný
díky bytové výstavbě posledních 20 let a bytové výstavbě v lokalitě U Nechyby v posledních
10 letech.
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Graf počtu obyvatel od roku 1869
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Komentář ke grafu:
Kulminace počtu obyvatel v Sezimově Ústí nastala na přelomu 70. a 80. let, kdy se Sezimovo Ústí
stalo se svými téměř 9 000 obyvateli populačně, ale také ekonomicky a lze říci i kulturně druhým
největším centrem okresu. Stimulujícím faktorem k tomu byl rozvoj průmyslu v přilehlých
průmyslových podnicích a vrcholící bytová výstavba.

Věková struktura obyvatelstva ve městě, vývoj zastoupení dětí a seniorů z toho ve věku
Sezimovo
Ústí (2001)
Počet obyvatel
0-14
v tom ve věku (let) 15-64
65 a více

Sezimovo
Ústí (2011)

Sezimovo
Ústí (2014)

okres
Tábor
2011

Česká
republika
2011

7 495

7 254

7 306

101 115

10 436 560

1 016
(13,6%)

975
(13,4%)

1 056
(14,5%)

14 291
(14,1%)

1 488 928
(14,3%)

.

.

4 315
(59,1%)

69 160
(68,4%)

7 267 169
(69,6%)

1 344
(17,9%)

1 761
(24,3%)

1 935
(26,5%)

17 380
(17,2%)

1 644 836
(15,7%)

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Komentář k tabulce:
Počet seniorů ve městě se zvyšuje. Sezimovo Ústí má ze správního obvodu Tábor největší podíl
osob nad 65 let. Pro srovnání ve správním obvodu Tábor v roce 2011 je tento podíl 17,2%,
v České republice 15,7% a v Sezimově Ústí 24,3%. V roce 2014 již 26,5%.
Počet dětí je vyrovnaný.
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Pohyb obyvatel města (k 31. 12. 2014)Ú z toho ve věku
Celkem
Živě narození
Zemřelí
Přirozený přírůstek
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek stěhováním
Celkový přírůstek
Sňatky
Rozvody

Muži

60
95
-35
232
178
54
19
29
11

Ženy
33
.
-23
109
80
29
6
.
.

27
.
-12
123
98
25
13
.
.

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Komentář k tabulce:
V roce 2014 se ve městě narodilo 60 dětí a zemřelo 95 osob. Přirozený úbytek činí 35 osob. Je
však plně kompenzován přírůstkem stěhováním. Výsledkem byl celkový přírůstek obyvatelů
města v roce 2014 o 19 osob.
Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání (k 26. 3. 2011)
Celkem
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

muži

ženy

6 279

2 999

3 280

7

3

4

základní včetně
neukončeného

920

305

615

střední
vč.
vyučení
(bez
maturity)

2 166

1 160

1 006

z
toho
podle
úplné střední
stupně vzdělání
(s maturitou)

2 006

946

1 060

195

86

109

vyšší odborné
vzdělání

94

30

64

vysokoškolské

713

358

355

bez vzdělání

nástavbové
studium

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Komentář k tabulce:
Nejpočetněji zastoupenou skupinou osob ve městě podle vzdělání jsou, na základě posledního
sčítání obyvatel, domů a bytů, osoby s vyučením nebo střední školou bez maturity (34,5 %).
Téměř stejné množství je osob s úplným středním vzděláním s maturitou (32 %). Dále je
zastoupeno vzdělání základní (14,6 %) a vysokoškolské (11,4 %).
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Sociální situace v obci
Ve městě se nevyskytují sociálně vyloučené lokality, ani národnostní menšiny. Uživatelé
návykových látek nepřinášejí závažnější problémy.
K listopadu 2015 byly Úřadem práce v Táboře poskytovány občanům Sezimova Ústí dávky
hmotné nouze:
- cca 130 rodinám s dětmi,
- cca 90 osobám bez zaměstnání.
Nachází se zde jeden dům s pečovatelskou službou, který poskytuje zdravotní, ošetřovatelskou
a sociální péči seniorům. Kapacita tohoto domu je 10 bytových jednotek pro 10 lidí. Dům
s pečovatelskou službou v Plané nad Lužnicí a G-centrum v Táboře jsou dalšími možnostmi pro
poskytování zdravotní, ošetřovatelské, sociální péče a volnočasových aktivit, stravování
a ubytování pro seniory. Oba domy jsou dostupné v rámci městské hromadné dopravy.
Město Sezimovo Ústí stojí již
dlouhodobě před řešením vysoké
poptávky
seniorů
po
domě
s pečovatelskou
službou,
a to
s ohledem na demografickou situaci
ve městě. V roce 2013 bylo
rozhodnuto o výstavbě nového
objektu v areálu bývalé mateřské
školy v ulici K Hájence. Součástí
nového komplexu by měl být také
denní stacionář. Výstavba bude
probíhat pravděpodobně ve dvou
etapách.

Spolková, osvětová a informační činnost
Ve městě Sezimovo Ústí působí mnoho spolků a sportovních klubů, proto je zde uveden pouze
jejich příkladmý výčet a hlavní zájmová činnost:
•
•
•
•
•
•
•
•

TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí – kompletní sportovní činnost, 15 sportovních oddílů
Svaz modelářů České republiky – Letecko modelářský klub Sezimovo Ústí
Pěvecký sbor Nokturno
Mažoretky Sezimovo Ústí
Loutkoherecký soubor
Divadélko Múzika (studentské ochotnické divadlo - poezie, pohádky)
Klub maminek – Ostrov správné místo
TJ Silon Sezimovo Ústí (šachy, kuželky)
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Český zahrádkářský svaz
JUNÁK – český skaut, středisko Černá růže sezimovo Ústí, z.s.
FK Spartak MAS Sezimovo Ústí – kopaná
TJ Sokol Sezimovo Ústí - sportovní činnost - fotbalové soutěže, tenisové kurty
Tenisový klub MAS Sezimovo Ústí - závodní a rekreační hra tenisu
Klubovna III. věku
Občanské sdružení Hvězdárna Františka Pešty v Sezimově Ústí

Všechny výše uvedené spolky se aktivně podílejí na kulturním, sportovním a společenském
životě ve městě a v rámci grantové politiky města využívají dotační podpory, čímž se nepřímo
zapojují do politického života. Město rovněž podporuje spolkový život poskytováním prostorů
pro jejich aktivity, především pronájmem pozemků a nebytových místností.
Město mládež a seniory zapojuje do kulturních a společenských aktivit prostřednictvím nabídky
programů příspěvkové organizace Městského střediska kultury a sportu. Především pro seniory
jsou určeny aktivity, pořádané v rámci bloku Klubovna třetího věku, různé kurzy, dílny a výlety.
Pro děti a mládež různé aktivity, např. pohádková divadelní představení, promítané pohádky,
lampionový průvod, Baťův běh, tvořivá odpoledne, Dětský den, apod.
K nejvýznamnějším pořádaným kulturním aktivitám s největším zapojením veřejnosti patří
Masopustní a prvomájové oslavy, Baťův běh, soutěž Cena Edvarda Beneše, Miss Sezimova Ústí,
Dobové slavnosti na Kozím hrádku, Slavnostní nasvícení města, vánoční trhy a akce v rámci oslav
Vánoc. Mezi významné události patří také pietní akt u hrobky manželů Benešových v parku
Benešovy vily a u pomníku padlým na Husově náměstí v Sezimově Ústí I.
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Nejvyužívanějšími prostředky pro poskytování informací občanům jsou měsíční zpravodaj
Novinky ze Sezimova Ústí, internetové stránky města, úřední či informační tabule a také veřejný
rozhlas a SMS informační kanál.

3. Hospodářství
Ekonomická situace
V Sezimově Ústí podle níže uvedené tabulky působí 1613 ekonomických subjektů. Většinu těchto
podnikatelských subjektů tvoří samostatně podnikající osoby (1398 osob). Zbývající část tvoří
právnické osoby (215 společností). Zemědělských podnikatelů je na území města registrováno 6.
Podnikatelské subjekty na území města podle právní formy k 31. 12. 2014

Celkem
Fyzické osoby

1 613
1 398

Podniky se
zjištěnou
aktivitou
856
731

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona

1 238

616

141

104

6
215
83
3
.

5
125
69
3
.

Registrované
podniky

Fyzické osoby podnikající dle jiného než
živnostenského zákona
z toho: zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
z toho: akciové společnosti
Družstva
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Komentář k tabulce níže:
U podnikatelských subjektů, které současně vytvářejí pracovní místa, je to 88 subjektů v oblasti
do 9 zaměstnanců a 18 subjektů s počtem mezi 10 a 49 zaměstnanci. Nad tuto úroveň je na
území města pouze 5 subjektů.
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Podnikatelské subjekty podle počtu zaměstnanců k 31. 12. 2014
Sezimovo Ústí (okres Tábor)
Celkem

Počet ekonomických
subjektů
podle počtu zaměstnanců

1 613
neuvedeno

890

bez zaměstnanců

598

1-5

76

6-9

12

10 - 19

11

20 - 24

1

25 - 49

6

50 - 99

3

100 - 199

1

200 - 249

.

250 - 499

.

500 - 999

1

1000 - 1499

.

1500 - 1999

.

2000 - 2499

.

2500 - 2999

.

3000 - 3999

.

4000 - 4999

.

5000 - 9999

.

10000 a více

.

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Podnikatelské subjekty podle odvětví převažující činnosti k 31. 12. 2014
Registrované
podniky
Celkem

Podniky se
zjištěnou aktivitou

1 613

856

24

17

B-E Průmysl celkem

211

128

F Stavebnictví

180

105

A Zemědělství, lesnictví, rybářství
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G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

325

123

H Doprava a skladování

29

21

I Ubytování, stravování a pohostinství

74

41

J Informační a komunikační činnosti

27

21

K Peněžnictví a pojišťovnictví

82

51

L Činnosti v oblasti nemovitostí

80

37

224

135

23

7

2

1

P Vzdělávání

23

16

Q Zdravotní a sociální péče

20

19

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

49

27

149

74

.

.

M Profesní, vědecké a technické činnosti
N Administrativní a podpůrné činnosti
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

S Ostatní činnosti
X nezařazeno
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Podniky v obci a přilehlém okolí
•

Kovosvit MAS, a.s., Sezimovo Ústí, výrobce obráběcích
strojů

•

ACO Industries Tábor, s.r.o., výrobce plastových nádrží,
čistíren a příslušenství pro chemický průmysl

•

Maso Planá (závod společnosti Kostelecké uzeniny a.s.),
zpracovatel masa

•

Madeta a.s., závod Planá nad Lužnicí, zpracovatel mléka

•

Silon s.r.o., Planá nad Lužnicí, výrobce umělých hmot

•

VSP Data a.s., servis výpočetní techniky, montáže datových sítí, montáže SAT a TV rozvodů

•

C-Energy Bohemia s.r.o., dodavatel tepla, elektrické energie a chlazené vody pro místní
podniky i obyvatele města Sezimovo Ústí. Zaměstnává cca 80 pracovníků.

Omezený, nepříliš rozlehlý katastr města, nedisponuje dostatkem ploch pro rozvoj podnikání.
Podnikání je proto provozováno podle územního plánu města na stávajících plochách, jejichž
kapacita je naplněna. Pro rozvoj podnikání, zejména v průmyslové oblasti, slouží dispoziční
možnosti průmyslové zóny v sousedním městě Planá nad Lužnicí.
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Komerční služby ve městě jsou zastoupeny především Českou poštou, s.p., Českou spořitelnou
a.s., Komerční bankou, a.s., obchody s potravinami a dalším zbožím, ubytovacími a restauračními
zařízeními, čerpacími stanicemi a poměrně bohatými službami pro motoristy. Lze říci, že z těchto
služeb chybí nabídka obchodů se specializovaným zaměřením, např. sportovního vybavení,
módy, obuvi, cestování, za nimiž občané dojíždějí do sousedního okresního města Tábora.
Pozemkové úpravy v katastru obce dosud nebyly provedeny. Prozatím ani nevznikla jejich
potřeba, a tak nejsou ani nadále plánovány. Vzhledem k tomu, že obec nevnímá pozemkové
úpravy jako potřebné, není jejich aktuálním stavem nijak ovlivněn její rozvoj.
V evidenci zemědělského podnikatele je vedeno celkem
6 subjektů na území města. S ohledem na opravdu
minimální výměru orné půdy v katastru obce, v němž
převažuje nezemědělská půda (606,44 ha) nad půdou
zemědělskou (237,82 ha), z níž orná půda leží na 122,18
ha, je třeba konstatovat, že se jedná většinou o drobné
zemědělce, jejichž produkce není významná. Za větší
zemědělský provoz lze označit Zemědělské družstvo Nová
Ves, které však obhospodařuje pouze nepatrnou část
pozemků na katastru města, a to v oblasti Na Smolíně za
bývalou vodárnou. Chovem zvířat se zabývá farma
místního zemědělce pana Jozefa Kolibíka na loukách ve
střední části města.
Kulturní atraktivity cestovního ruchu a turistické cíle
Z historického hlediska lze pro účely cestovního ruchu využít zejména husitství (Kozí Hrádek),
období I. republiky (Edvard Beneš) a období industrializace (Tomáš Baťa, firma Kovosvit).
Mezi nejvýznamnější kulturní atraktivity cestovního ruchu a turistické cíle patří:
•

zřícenina Kozího hrádku nad údolím Kozského
potoka. Kozí hrádek proslul v letech 1413–1414
jako sídlo stoupenců mistra Jana Husa, který zde
pobýval, kázal a dokončil zde svá významná díla. V
roce r. 1962 byla zřícenina Kozího hrádku
vyhlášena národní kulturní památkou. Atraktivitu
zvyšují i:
▪ každoročně pořádané středověké slavnosti na
Kozím hrádku,
▪ nový poznávací okruh – naučná stezka o životě
mistra Jana Husa,
▪ virtuální prohlídka 3D modelu Kozího hrádku v jeho původní podobě,
▪ Husova lípa – pamětní lípa vysazená na prostranství před Kozím hrádkem v roce
připomínajícím 600. výročí upálení mistra Jana Husa,
▪ obnovená Sokolská mohyla z r. 1924;
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•

areál s vilou ministra zahraničních věcí a pozdějšího druhého prezidenta Dr. Edvarda Beneše
a památníkem tohoto významného státníka. V současné době je vila v majetku Úřadu vlády
ČR. Ve veřejně přístupné části zahrady areálu se konají ve významných dnech manželů
Benešových pietní akce s účastí významných osobností politického života. Památník Dr.
Edvarda Beneše je místem předávání ocenění výhercům každoročně pořádané
vysokoškolské soutěže Cena Edvarda Beneše;

•

Sportovně rekreační areál Kozský potok s koupacím
biotopem a víceúčelovými hřišti. Během sezóny 2015
areál navštívilo 15 965 občanů. V prostoru koupaliště jsou
pořádány rozličné akce.

Kapacita ubytování a stravování v rámci turistické infrastruktury je dostatečná. Zajišťují ji
nejenom hotel MAS a několik pensionů, ale i chatová osada pro ubytování v přírodním prostředí.
Na území města je evidováno 11 hromadných ubytovacích zařízení na území obce, přičemž 8
zařízení je s celoročním provozem a 3 zařízení s provozem sezónním. Půjčovna ani infocentrum
se ve městě nenacházejí.
Mezi přírodní atraktivity, podrobněji uvedené v kapitole 6, patří:
•

zvláště chráněné území – přírodní památka LUNA. Jedná se o lokalitu (1,7 ha) výslunné jižní
stráně na pravém břehu Kozského potoka;

•

řeka Lužnice jako součást evropské soustavy chráněných území NATURA 2000;

•

oblast klidu Turovecký les;

•

2 památné stromy.

Zachovalou a atraktivní krajinu města a jeho blízkého okolí je potřeba chránit a udržovat
v souladu s platnými předpisy o ochraně přírody.
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Trh práce
Podíl uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v období 2005-2014
(stav k 31. 12. 2014)

Rok

Podíl uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (v %)
ze Sezimova Ústí

ze správního obvodu ORP
Tábor

2014

5,48

7,26

2011

5,68

6,99

2010

6,17

7,3

2009

7,00

6,8

2008

3,45

3,73

2007

2,92

3,29

2006

3,00

4,04

2005

3,55

4,45

Zdroj dat: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Podíl uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce (v %)
8

Podíl uchazečů v %

7
6
5
4
3
2
1
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Uchazeči ze Sezimova Ústí

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Uchazeči ze SO ORP Tábor

Komentář ke grafu a tabulce:
Podíl nezaměstnaných osob s trvalým pobytem v Sezimově Ústí je nižší než podíl
nezaměstnaných v rámci celého správního území města Tábora a trendu jeho vývoje se
přidržuje.
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Osoby vyjíždějící do zaměstnání a škol (k 26. 3. 2011)
Vyjíždějící celkem

v tom

2 024

vyjíždějící do zaměstnání
v rámci obce

1 452
238

do jiné obce okresu
v tom do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí
vyjíždějící do škol
v rámci obce
v tom
mimo obec

1 007
55
133
19
572
203
369

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Komentář k tabulce:
Naprostá většina z 1 452 občanů vyjíždějících do zaměstnání směřuje do jiné obce Táborska
(69,3 %, 1007 obyvatel).
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity (k 26. 3. 2011)
Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
zaměstnanci
z toho podle
zaměstnavatelé
postavení
pracující na
v zaměstnání
vlastní účet
v tom
pracující
důchodci
ze
zaměstnaných ženy na
mateřské
dovolené
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z toho
žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

Celkem
3 205
2 950
2 367
88

muži
1 725
1 596
1 213
72

ženy
1 480
1 354
1 154
16

381

258

123

163

77

86

54

-

54

255
3 809
2 205
961
240

129
1 624
874
480
155

126
2 185
1 331
481
85

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Komentář k tabulce:
V Sezimově Ústí podle posledního statistického sčítání v roce 2011 převažuje počet ekonomicky
neaktivních obyvatel (3 809 osob) nad ekonomicky aktivními (3 205 osob).
Město prostřednictvím zřízené příspěvkové organizace Správa města Sezimovo Ústí podporuje
zaměstnanost v obci zaměstnáváním osob na veřejně prospěšné práce.
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4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Území města je zcela elektrifikováno, veřejným vodovodem je zajišťována dodávka pitné vody,
s výjimkou několika samot do všech domů ve městě. Kvalita vody je pravidelně monitorována
správcem vodovodní sítě a výsledky jsou předávány městu.
Plynofikace byla provedena převážně v části Sezimova Ústí I. V Sezimově Ústí II je většina
zástavby zásobována centrálním teplem (dodavatel C-Energy Bohemia s.r.o.) a část rodinných
domků je vytápěna pevnými palivy. Problematickou se jeví vysoká cena tepla pro koncové
uživatele.
Vodovodní a kanalizační síť je více než 60 let stará a trpí opotřebením. Za pomoci strukturálních
fondů se předpokládá její postupná modernizace. Město je napojeno na čistírnu odpadních vod,
která je společná pro města Tábor, Sezimovo Ústí a Planou nad Lužnicí.
Město v minulosti investovalo převážně do rozvoje telekomunikační sítě zavedením rozvodů
kabelové televize a internetu, kapacita této infrastruktury je dostatečná, v současné době lze také
využít nabídky jiných poskytovatelů televizního a internetového připojení. Proběhla digitalizace
kina.
Na území města se nenacházejí skládky komunálních odpadů. Občané nakládají s odpadem dle
systému sběru, využívání, třídění a odstraňování komunálních odpadů, stanoveného předpisem
města. K ukládání odpadů mají k dispozici různé druhy odpadových nádob a především 3 sběrné
dvory. K prevenci vzniku biologického odpadu napomáhá 176 kompostérů, umístěných na
soukromých zahradách občanů.
V obou částech Sezimova Ústí je zaveden městský rozhlas, který pravidelně informuje občany o
důležitých událostech ve městě a pravidelných kulturních akcích. Rovněž je pro zajištění
informovanosti využíván SMS informační kanál, poskytující aktuální důležité informace. Celkově
lze říci, že je úroveň poskytované technické infrastruktury ve městě vyhovující.
Dopravní infrastruktura
Město Sezimovo Ústí vykazuje silnou propojenost s ostatními městy táborské aglomerace.
Nachází se přímo na spojnici Praha – Č. Budějovice, asi 83 km jižně od Prahy a 57 km severně od
Českých Budějovic. S oběma metropolemi má přímé spojení, a to po dálnici a mezinárodní silnici
I. třídy E 55 a po železniční trati. Dopravně komplikovanější je již spojení katastru obce na
komunikaci vedoucí západo-východním směrem z Plzně do Jihlavy přes Tábor, spojující město
s 43 km vzdáleným Pelhřimovem a dále s Humpolcem, s možností napojení na dálnici D1.
Západním směrem se lze po 52 km dostat do Písku.
Nejbližší hraniční přechod s Rakouskem, Nová Bystřice za Jindřichovým Hradcem, ve vzdálenosti
57 km od Sezimova Ústí, je pro tranzit nevýhodný a také nevyužívaný. Poměrně využívanější je
menší hraniční přechod Halámky (70 km od Sezimova Ústí, směrem přes Třeboň), zejména pro
spojení s Vídní. Nejvíce využívané přechody jsou 78 km vzdálené České Velenice a zvláště 90 km
vzdálené Dolní Dvořiště, s relativně nejbližší návazností na rakouskou dálniční síť.
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Železniční doprava
Město Sezimovo Ústí protíná frekventovaná železniční trať č. 220, která je hlavní osou pro
vlakové spojení na trase: Praha – Benešov u Prahy – Tábor – Veselí nad Lužnicí – České
Budějovice – Horní Dvořiště/Summerau.
Nenáročná dostupnost města Tábora po železnici činí 5 minut (4 km). V nedávné době došlo
k zlepšení technických parametrů dráhy modernizací IV. železničního koridoru – zdvoukolejnění
trati.
Ve městě není železniční nádraží, pouze zastávka, na které zastavují bohužel pouze osobní vlaky,
nikoli vlaky zrychlené. Budova bývalého „nádraží“ Českých drah nemá v současné době využití.
Autobusová linková a městská doprava
Tuto přepravu zajišťuje společnost Comett Plus, s. r. o. Poskytuje především přepravu
pracujících do zaměstnání a žáků do škol. V Sezimově Ústí se nachází 10 zastávek městské
hromadné dopravy a 2 zastávky linkové dopravy. Linkovou dopravu poskytují kromě uvedeného
dopravce i jiné dopravní společnosti.
Ve městě došlo k rozšíření počtu spojů městské hromadné dopravy (autobus č. 16) a počtu
autobusových zastávek, proto obyvatelé využívají městskou hromadnou dopravu nejčastěji jako
způsob přepravy do Tábora a Plané nad Lužnicí (frekvence spojů ve špičce je cca 10 min).
Dostupnost okresního města je tímto způsobem dopravy cca 15-20 min.
Silniční doprava
Souběžně s železniční tratí vede i mezinárodní silnice I. třídy E 55 se dvěma jízdními pruhy. Tato
mezinárodní silnice, která je v dobrém technickém stavu, protíná město a představuje velmi
důležitý spoj mezi městy aglomerace. Na základě údajů plynoucích ze Sčítání dopravy 2010
vyplývá, že na této silnici projede denně 21 026 motorových vozidel. Intenzita dopravy na této
komunikaci byla zdrojem hluku pro obyvatele. Ti se naštěstí ve většině případů nenacházejí
v bezprostřední blízkosti silnice, jako je tomu např. v sousedních městech.
Intenzita silniční dopravy na této trase byla snížena uvedením do provozu dálnice D3 přes Tábor
do Českých Budějovic. Odlehčení dopravy bylo velmi markantní pouze po dobu, kdy nebyla
dálnice zpoplatněna. Okamžikem zpoplatnění nového úseku dálnice se část dopravy na
mezinárodní silnici E 55 vrátila a odlehčení je méně výrazné. Vzdálenost města od nájezdu na
dálnici je 2–5 km.
Automobilová doprava
Zvyšující se životní úroveň obyvatel města přináší zvyšující se počet osobních automobilů.
S nárůstem dopravy obecně vznikají problémy zejména s kvalitou ovzduší. Automobilová
doprava představuje 2. nejvýznamnější zdroj znečištění ovzduší v ČR. Dalším problémem je
nedostatek parkovacích míst ve městě. Z toho důvodu dochází na vhodných místech
k rozšiřování parkovacích míst.
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Cyklistika
V Sezimově Ústí je jízdní kolo často používáno jako dopravní prostředek. Poblíž Sezimova Ústí
probíhá dálková cyklostezka z Prahy do Vídně, značená jako Greenways. Centrem Sezimova
Ústí II vede cyklotrasa podél Hotelu MAS, Dukelskou ulicí a ulicí K Hájence, která vyúsťuje na
okraj zástavby a umožňuje dosáhnout další turistické cíle. Nedávno realizovaná cyklostezka
s můstkem přes Kozský potok spojuje obě části města a umožňuje jejich pohodlné spojení podél
Sportovně rekreačního areálu Kozský potok. Technický stav ocelové lávky přes silnici E55
s cyklostezkou se smíšeným provozem chodců a cyklistů je narušený korozí a je monitorován.
Místní komunikace
Město spravuje síť místních komunikací, rozdělených do 1. – 4. třídy. Jejich přehled, délku a další
náležitosti obsahuje dokument Pasport komunikací.
Technický stav místních komunikací není dobrý a vyžaduje provádění pravidelných oprav
a údržby. Je to dáno jejich stářím, kvalitou tehdy používaných vrstev a narušeností povrchu
komunikací různými technickými zásahy, vynucenými stavem uložených inženýrských sítí.
Nejhorší komunikace se nacházejí v kolonii baťovských domů (Švermova ulice, Pod Vrbou). Ve
špatném stavu jsou dále ulice Pionýrů, Vítkovecká, Hromádkova a Šafaříkova.
Nejčastěji se provádí opravy výtluků po zimním období. V zimním období se údržba provádí
zajišťováním jejich schůdnosti a sjízdnosti na základě nařízení města o zajišťování schůdnosti
místních komunikací. Podle finančních možností se provádí celková rekonstrukce nebo výměna
povrchových vrstev komunikací. Rekonstrukce chodníků a veřejných prostranství jsou
prováděny prostřednictvím městské příspěvkové organizace – Správy města Sezimovo Ústí.
Dopravní obslužnost
Integrovaný dopravní systém Táborska (IDS TA) je zaveden v trojici sousedících měst okresu
Tábor: Tábora, Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí a zasahuje do několika dalších blízkých obcí.
Propojuje systém městské autobusové dopravy v Táboře, zasahující do všech tří měst i dalších
přilehlých obcí, s regionální autobusovou a železniční dopravou v téže oblasti. Integrace spočívá
v tom, že předplatní časové jízdenky MHD Tábor platí i v železniční dopravě Českých drah
v oblasti dosahu MHD, a ve vyhlášení společných přepravních a tarifních podmínek, které platí
pro cestující s jízdenkou IDS.
Počet spojů do Tábora a Českých Budějovic

a) železniční doprava
Ze Sezimova Ústí vzdálenost
do
Tábora
Českých Budějovic

4 km
62 km

přepravní čas

počet spojů
pracovní dny
neděle
5 min
12
75–90 min
6
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b) veřejná linková doprava
Ze Sezimova Ústí vzdálenost
do
Tábora
Českých Budějovic

přepravní čas

počet spojů
pracovní dny
neděle
místo linkové přepravy je využívána městská hromadná doprava
55 km
75–90 min
7

6

Zdroj: Internetový jízdní řád IDOS

5. Vybavenost
Bydlení
Počet bytů ve městě podle vlastnictví (k 26. 3. 2011)
Sezimovo Ústí
celkem

3 488
fyzická osoba

1 261

bytové družstvo

116

spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek)
Počet bytů

druh
vlastnictví

obec

1 122
399

stát

2

jiná právnická osoba

.

kombinace vlastníků

.

nezjištěno

.

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Komentář k tabulce:
V Sezimově Ústí se v roce 2011 nacházelo 3 488 bytů. Jejich vlastníky jsou nejčastěji fyzické
osoby nebo jsou ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek (SVJ).
Dokončené byty v posledních 10 letech (k r. 2015)
Byty
celkem
2005

1

2006

1

2007

9

2008

16

2009

13
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2010

11

2011

22

2012

10

2013

8

2014

5

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Komentář k tabulce:
Nejvíce bytů ve sledovaném období bylo postaveno v letech 2008–2012. V roce 2011 to bylo
22 bytů.
Město podporuje v obci bytovou výstavbu v oblasti územního plánování. Ačkoli nízkopodlažní
bytová zástavba a rodinné domy reprezentují druhou nejvíce zastoupenou plochu v územním
plánu města, množství rozvojových ploch pro bydlení je do budoucna omezené velikostí
a charakterem katastru města. Bytovou výstavbu zahrnují především poměrně rozsáhlé plochy
lokality Nad Nechybou na východním okraji Sezimova Ústí II a také plochy na jižním okraji
Sezimova Ústí I na dnešních loukách v předpolí lesů, tzv. Kociánka. Tato rozvojová zóna zatím
čeká na svůj rozběh. Územní plán rovněž počítá se zástavbou na jihovýchodním okraji Sezimova
Ústí II, v okolí komunikace vedoucí k zahradním koloniím.
Domy
Vývoj počtu domů od roku 1869

Rok
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
sčítání
Počet
domů 119 123 130 134 172 180 200 472 546 700 1093 983 999 1296
Zdroje dat pro tabulku: Český statistický úřad, Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, I. díl

Komentář k tabulce:
Vývoj počtu domů vykazuje jednoznačně pozitivní trend, v porovnání s rokem 1869 se počet
domů více než zdesetinásobil. Klíčovou roli v tom sehrálo díky podnikatelským aktivitám T. Bati
založení 2. části Sezimova Ústí ve 30. letech 20. století. V období mezi rokem 1930 a 1950 se
počet domů více než zdvojnásobil a prudký nárůst domů pokračoval do 80. let.
V průběhu 90. let proběhla poslední výstavba 3 městských zděných domů se 101 bytovými
jednotkami a městských bytů převážně v půdních vestavbách. V současné době probíhá
individuální výstavba rodinných domů v Sezimově Ústí v oblasti zvané „Nad Nechybou“.
Převažuje poptávka po bytech nad jejich nabídkou, neboť bytová komise stále registruje velký
počet žadatelů.
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Domovní fond (k 26. 3. 2011)
rodinné
domy

Celkem

bytové
domy

ostatní
budovy

Domy úhrnem

1 296

1 110

168

18

Domy obydlené

1 182

1 000

168

14

966

932

28

6

33

2

25

6

5

-

5

-

134

53

81

-

1919 a dříve

21

19

1

1

1920 - 1970

584

444

134

6

1971 - 1980

292

267

24

1

1981 - 1990

90

87

2

1

1991 - 2000

76

70

6

-

2001 - 2011

102

97

1

4

fyzická osoba
obec, stát
z
toho
podle
vlastnictví domu bytové družstvo
spoluvlastnictví
vlastníků bytů

z
toho
podle
období výstavby
nebo
rekonstrukce
domu

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Komentář k tabulce:
Nejvíce obydlených domů je vlastněno fyzickými osobami (82 %), dále SVJ (11 %), obcí nebo
státem (3 %) a bytovými družstvy. Největší počet domů bylo postaveno v období let 1920-1970.
Zvýšená výstavba pokračovala ještě v navazujícím období 70. let.
Rekreační objekty
Na území města se nachází 240 individuálních rekreačních objektů - chat. Ty jsou situovány
především v rekreační oblasti Na Soukeníku u řeky Lužnice a v několika zahradních koloniích.
Dále je pro rekreaci využíváno 127 domů (domy bez trvale hlášených osob), které představují
9,8 % z celkového počtu domů.
Školství a vzdělávání
Školství je velmi důležitá oblast v životě každého města. Školy zajišťují vzdělávání a výchovu dětí
a mládeže a tím i růst vzdělanosti a kvality pracovní síly. Dostupnost a možnost výběru různých
forem vzdělávání je jedním z rozhodujících argumentů pro rozhodování, kde chceme žít.
Infrastruktura v oblasti vzdělávání je ve městě dostačující, odpovídá velikosti města i jeho
spádového území. Do Sezimova Ústí dojíždí do škol 421 žáků, za vzděláním do škol mimo území
města Sezimovo Ústí vyjíždí 369 žáků. Nejužší dojížďkové vztahy existují v rámci táborské
aglomerace (Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí).
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V městě Sezimovo Ústí se nachází 3 mateřské školy a 3 základní školy (1 pouze pro první
stupeň), jejichž zřizovatelem je město Sezimovo Ústí. Základní umělecká škola, jejímž
zřizovatelem je Jihočeský kraj, ve městě nabízí hudební, výtvarné a taneční vzdělání v rámci
mimoškolních aktivit dětí.
Střední školství je zastoupeno Vyšší školou, Střední školou, Centrem odborné přípravy, kterou
zřizuje Jihočeský kraj.
Předškolní vzdělávání
Předškolní péče je zajištěna prostřednictvím 3 mateřských škol. Jedná se o:
•

Mateřskou školu Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037,

•

Základní školu a Mateřskou školu Sezimovo Ústí, 9. května 489,

•

Mateřskou škola Sezimovo Ústí, Lipová 649.

V následující tabulce jsou uvedeny kapacity všech mateřských škol a jejich vývoj v posledních
letech.
Kapacita a počet dětí v MŠ v jednotlivých školních letech

Počet dětí ve školním roce
Název MŠ
ZŠ a MŠ 9. května

Kapacita MŠ 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
84

84

81

76

81

84

MŠ Zahrádka

110

109

110

109

107

110

MŠ Lipová

110

110

110

105

97

107

Celkem

304

303

301

290

285

301

Zdroj: Město Sezimovo Ústí

Provozní doby všech zařízení předškolní péče rámcově odpovídají potřebám místních obyvatel.
Počet dětí navštěvujících mateřské školy se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 296
dětí za rok. Mateřské školy zajišťují dětem stravování.
Základní vzdělávání
Obecně lze konstatovat, že nabídka základního školství ve městě je dostatečná a odpovídá
potřebám obyvatel města Sezimova Ústí. Ve městě jsou 3 základní školy zřizované městem –
Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, Základní škola Sezimovo Ústí,
Školní náměstí 628, a Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111. V následující tabulce jsou
uvedeny kapacity základních škol ve městě a počet žáků navštěvujících základní školy
v posledních letech.
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Kapacita a počet žáků v ZŠ v jednotlivých školních letech

Název ZŠ

Počet dětí ve školním roce
Kapacita
ZŠ
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

ZŠ a MŠ 9. května

340

317

330

316

333

324

ZŠ Školní náměstí

450

294

314

344

365

357

ZŠ Švehlova

230

122

114

115

110

130

1020

733

758

775

808

811

Celkem
Zdroj: Město Sezimovo Ústí

Komentář k tabulce:
Celkový počet dětí v ZŠ postupně mírně roste. Jedná se tedy o vývoj pozitivní. Kapacita
stávajících základních škol, která je více než 1000 míst, je ale zárukou, že postačí mírnému
nárůstu počtu žáků.
Střední školství
Ve městě dlouhodobě působí Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy.
Hlavní činností školy je poskytování středního vzdělání ve Střední odborné škole a Vyšší
odborné škole. Jsou zde k dispozici 4leté obory zakončené maturitní zkouškou, 3leté obory
zakončené výučním listem a 2leté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Škola
také nabízí ve smluvní spolupráci s ČVUT v Praze Fakultou strojní a ve spolupráci s Provozně
ekonomickou fakultou ČZU v Praze možnost řádného vysokoškolského studia. Vzdělávací
programy školy lze rozčlenit do směrů informatiky, strojírenství, elektrotechniky, mechatroniky
a ekonomiky.
Dále škola poskytuje stravování ve školní jídelně a ubytování v domovech mládeže. Současně
škola poskytuje další činnosti dle zřizovací listiny (např. pronájem učeben a přednáškových sálů,
řemeslné služby, další vzdělávání atd.)
Nároky na rozpočet obce
V následující tabulce jsou uvedeny výdaje z rozpočtu obce určené na provoz jednotlivých
školských zařízení v jednotlivých letech.
Nároky na rozpočet obce v Kč

Název MŠ

2011

2012

2013

2014

2015*

ZŠ a MŠ 9. května

3 834 000

3 784 000

3 852 012

4 184 569

4 360 000

ZŠ Školní náměstí

3 600 000

3 611 600

3 475 369

4 407 914

3 870 300

ZŠ Švehlova

1 488 000

1 518 400

1 687 985

1 440 474

1 398 000
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995 500

896 000

918 698

910 724

899 000

1 124 000

858 992

1 032 227

1 193 342

1 167 000

11 041 500

10 668 992

10 966 291

12 137 023

11 694 300

Zdroj: Město Sezimovo Ústí

*údaje platné k 31. 10. 2015

Zdravotnictví
V Sezimově Ústí II působí jedno zdravotní středisko (Zdravex) s lékárnou a lékařskými
ordinacemi praktického lékaře pro dospělé i pro děti a dorost, stomatologickou
a gynekologickou ordinací. Do střediska dále dojíždějí externí odborníci: oční lékař a alergolog.
Jsou zde poskytovány rovněž rehabilitační služby. Četnost ordinačních hodin je dostatečná.
Zdravotní středisko je dostupné všem občanům města. V městě dále působí mimo zdravotní
středisko ordinace soukromých praktických lékařů a 3 stomatologické ordinace.
V Sezimově Ústí I se nachází soukromá chirurgická ambulance, která je často využívaná obyvateli
města a je pro ně snadno dostupná – nachází se na trase městské hromadné dopravy. Dále se zde
nachází ordinace soukromého praktického lékaře.
V případě náročnějších zdravotnických výkonů, operací a chybějících zdravotnických služeb je
obyvatelům k dispozici nemocnice s komplexními službami, potřebnou odborností
a personálním zajištěním v nedalekém Táboře. Její dostupnost je rovněž zajištěna v rámci
městské hromadné dopravy nebo osobním automobilem.
Zdravotnická záchranná služba je dostupná, sídlí v sousedním okresním městě Táboře.
Sociální péče
Hlavní sociální službou, poskytovanou městem je Pečovatelská služba města Sezimovo Ústí,
zřízená podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Posláním pečovatelské služby je
podpora klienta v jeho nepříznivé sociální situaci, z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení a osobám, které jsou po úrazech a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby, a kterou není schopen klient řešit sám. Základním cílem je poskytování
individuální podpory klientů, aby mohli co nejdéle zůstat doma v jejich přirozeném prostředí.
Cílovou skupinou, které je pečovatelská služba určena, jsou osoby:
o
o
o
o
o
o

senioři nebo osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku
osoby s chronickým onemocněním
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením, jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením.

Pečovatelská služba se poskytuje terénní formou v domácnostech klientů na území města
Sezimovo Ústí, ve vymezeném čase, v pracovní dny: pondělí – pátek od 07:00 do 15:30 hodin. Je
poskytována v souladu s metodikou, kterou má za účelem poskytování sociálních služeb písemně
zpracovanou v pravidlech pro poskytování terénní pečovatelské služby a které zahrnují vnitřní
27/73

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
MĚSTA

S E Z I M O V O Ú S T Í 2016 - 2022

pravidla pro poskytování pečovatelské služby, etický kodex pracovníků pečovatelské služby
a standardy kvality sociální služby. Zajišťují ji 3 pečovatelky na více jak 100 uživatelů této služby.
Vzhledem k počtu klientů není Pečovatelská služba Sezimovo Ústí schopná zajistit veškeré
potřebné úkony, v současné době je zajišťován především rozvoz obědů. Do budoucna je přitom
nutné počítat s narůstajícím počtem seniorů. Kvalita poskytované terénní péče, která je
limitována především počtem pracovnic, se nesmí zhoršit. Proto je nutné zajistit odpovídající
pracovní kapacitu.
Město Sezimovo Ústí provozuje terénní pečovatelskou službu pouze na svém území – nezajíždí
do spádových obcí.
Na území města se nenacházejí pobytová zařízení sociálních služeb pro různé skupiny obyvatel
(senioři, zdravotně postižené). Pro uživatele sociálních služeb jsou proto důležitá zařízení
v okolních městech (Klíček, Kaňka, Rolnička, I-My, Fokus, Apla, Domácí hospic Jordán, G-Centrum
Tábor, Dům pro seniory Soběslav, TEP - centrum sociálních služeb Veselí nad Lužnicí, Domov
seniorů Chýnov, Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, Domov seniorů Bechyně).
Doplňkové služby zajišťuje zejména Domácí péče Tereza a Sestry Tábor. V Sezimově Ústí funguje
dovoz obědů, který zajišťují soukromé podnikatelské subjekty, např. Restaurace Spektrum,
Restaurace u Růže, apod.
Chybějícími sociálními službami ve městě jsou:
– centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy se zdravotním postižením,
domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na
půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny,
centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče, intervenční centra a zařízení
následné péče.

V nejbližším okolí města Sezimovo Ústí disponují objekty pro péči o seniory tato města:
•
•
•

město Planá nad Lužnicí (dům s pečovatelskou službou),
město Tábor (domov seniorů a denní stacionář, který využívají i občané Sezimova Ústí),
Fokus Tábor, Klíček v Záluží u Tábora, Rolnička v Soběslavi, apod. (chráněné dílny).

Další výčet je uveden v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji.
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Zřízení domu s pečovatelskou službou
Město Sezimovo Ústí patří mezi obce s velmi vysokým podílem seniorů. Město má celkem 7306
obyvatel (stav k 31. 12. 2014), z toho ve věkové hranici od 65 a více 1935 obyvatel, což je více
než čtvrtina (26,5 %). Ti většinou marně žádají o umístění v domovech pro seniory či
v domovech s pečovatelskou službou (DPS) v okolních městech, neboť tato zařízení
upřednostňují ty seniory, kteří mají v dané obci trvalý pobyt.
V domovech pro seniory v okolních městech je v současné době přibližně 60 uživatelů/občanů
města Sezimovo Ústí. Narůstající požadavky ze strany občanů města na poskytování sociálních
služeb nemohou být v plné míře uspokojovány Pečovatelskou službou města Sezimovo Ústí, ale
pouze zařízením typu domova pro seniory či DPS.
Město Sezimovo Ústí plánuje na jaře 2017 zahájit výstavbu domova s pečovatelskou službou
a denním stacionářem. Výstavba by měla proběhnout ve dvou etapách, celkem v období 5 let.
Celkové investiční náklady na výstavbu budou přibližně 100 mil. Kč, přičemž město Sezimovo
Ústí hodlá plně využít všech nabízených dotačních programů. Dle dosud zpracovaných návrhů
je předpokládána kapacita zařízení cca 70 osob pro DPS - 1. etapa výstavby: 20 bytů zvl. určení
velikosti 1+kk, 5 bytů zvl. určení velikosti 2+kk, 2. etapa výstavby: 25 bytů zvl. určení velikosti
1+kk, 5 bytů zvl. určení velikosti 2+kk. Kapacita pro denní stacionář se předpokládá do 10
klientů.
Podmínky pro život seniorů lze hodnotit vesměs příznivě: pečovatelská služba města se snaží
alespoň rozvážkou obědů a poskytováním jiných základních úkonů udržovat klienty co nejdéle
ve svém přirozeném domácím prostředí. Nevýhodou je absence pobytového zařízení pro seniory,
protože vzrůstá počet obyvatel v seniorském věku a tím i poptávka po službách, protože rodinní
příslušníci většinou ještě pracují. Z praxe se jeví jako jedno z negativ skutečnost, že v panelové
zástavbě ve městě je řada domů bez výtahů, a tak někteří senioři mají těžkosti se dostat ven do
přírody, proto celé dny tráví doma. Příznivou skutečností je to, že ve městě funguje Klubovna III.
věku, kde se scházejí skupinky seniorů a vytváří si samostatné aktivity.
Komunitní plán sociálních služeb
Komunitní plánování sociálních služeb je řešeno strategickým dokumentem „Komunitní plán
sociálních služeb ORP Tábor“. Poskytuje přehled současné podoby a budoucího rozvoje služeb na
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor. Jedná se o komunitní plán
zahrnující oblast celého Táborska. Komunitní plánování sociálních služeb je metodou, kdy se
vzájemně porovnávají potřeby uživatelů služeb (klientů), nabídka poskytovatelů služeb
(organizací) a možnosti zadavatelů služeb (obce, stát). Cílem je zjistit, jaké služby občané
potřebují a jak je pro ně zajistit.
Kultura
Za účelem poskytování nabídky kulturních a sportovních příležitostí ve městě působí Městské
středisko kultury a sportu – příspěvková organizace zřízená městem. Tato organizace pořádá
pravidelně celou řadu kulturních akcí, provozuje kino Spektrum, letní kino, městskou galerii. K
nejvýznamnějším kulturním akcím s největším zapojením veřejnosti patří Masopustní
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a prvomájové oslavy, Baťův běh, soutěž Cena Edvarda Beneše, Miss Sezimova Ústí, Dobové
slavnosti na Kozím hrádku, Slavnostní nasvícení města, vánoční trhy a akce v rámci oslav Vánoc.
Ve městě se nacházejí dvě knihovny, každá v jedné části města. Chybí zde divadlo, ale mnoho
představení probíhá v sále kina Spektrum, zejména hostující divadla a hraná představení pro
děti. K velmi navštěvovaným místům patří i místní hvězdárna Františka Pešty, která se nachází
v parku Luna. Dále ve městě působí Klub modelářů, kynologická organizace, pěvecký soubor
Nokturno, JUNÁK Divadélko Múzika, mažoretky, sdružení Klubovna III. věku, Komise žen
Českého zahrádkářského svazu aj.
V roce 2015 byla v areálu Základní umělecké školy v Nerudově ulici vysazena lípa slovinskočeského přátelství.
Nejvýznamnější architektonickou památkou na území
katastru obce je národní kulturní památka Kozí hrádek.
Jedná se o udržovanou zříceninu gotického hrádku na
úzkém a nevysokém ostrohu při levém břehu Kozského
potoka, 3 km severovýchodně od Sezimova Ústí, proslavená
pobytem mistra Jana Husa v letech 1413–1414.

Druhou nejvýznamnější, národně-historickou památkou je areál Benešovy vily s hrobem
prezidenta Dr. Edvarda Beneše a jeho ženy v Sezimově Ústí I. V rozsáhlém areálu se vedle lesa
a parku nacházejí další dvě vily, pro svou izolovanost již méně známé – Fierlingerova
a Strimplova. Fierlingerova vila s parkovým areálem je kulturní památkou ve vlastnictví města
a stále čeká na své využití.
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V areálu veřejně přístupné zahrady Benešovy vily se nachází Památník Dr. Edvarda Beneše
s expozicí a originálním filmovým programem. Ta je věnována státnickému dílu
a demokratickému odkazu druhého československého prezidenta a zároveň rodinnému životu
manželů Edvarda a Hany Benešových ve vile v Sezimově Ústí. V rámci zde promítaných
dokumentárních filmů je zařazen také historický dokument o Sezimově Ústí a zdejších
archeologických výzkumech.
Zřejmě nejvýznamnější historickou stavbou ve městě je empírový kostel na náměstí v Sezimově
Ústí I.

Sport a volnočasové aktivity
V oblasti tělovýchovy a sportu ve městě působí 3 fotbalové kluby, využívají se 2 fotbalové hřiště,
házenkářské hřiště s krytou halou, tenisové kurty, tenisová hala, hřiště pro softball, volejbal
a sauna. TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí sdružuje několik sportovních oddílů. Jako sportovní
a volnočasová zařízení pro neorganizovaná setkávání dětí slouží především 4 venkovní dětská
hřiště s dětskými prvky a další místa s hracími prvky ve městě. Pro seniory je určena venkovní
posilovna se speciálními cvičebními prvky. Možnost pro sportovní a volnočasovou aktivitu
poskytuje park u vlakové zastávky, kde byl zřízen Street workout park s discgolfovým hřištěm.
Uvažuje se o výstavbě víceúčelového sportovního hřiště v areálu základní školy na Školním
náměstí.
V roce 2014 město vybudovalo Sportovně rekreační areál Kozský potok s koupacím biotopem
a víceúčelovými hřišti. V areálu jsou pořádány jak akce pro děti i pro dospělé.
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K uspokojování volnočasových potřeb maminek s malými dětmi slouží aktivity, nabízené
občanským sdružením Ostrov správné místo v objektu bývalé mateřské školy v ulici K Hájence.
I další občanská sdružení a jiné subjekty nabízí sportovní příležitosti v tělocvičnách základních
škol a sportovní haly.
Objekt bývalého kina OKO byl dán do nájmu soukromému investorovi, který zde vybudoval a pro
veřejnost provozuje WallClub – lezecké a boulderové centrum.
Hudební vzdělání jako volnočasovou aktivitu poskytuje základní umělecká škola.

6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Sezimovo Ústí představuje součást důležité průmyslové zóny v rámci jihočeského kraje. Teplárna
společnosti Silon, s. r. o. v minulosti představovala největší zdroj znečištění ovzduší popílkem.
V posledních letech se stav ovzduší zlepšil a to díky vybudování účinného odlučovače emisí na
teplárně a díky odsíření, které proběhlo v 90. letech. V současné době se dokončuje další
významný projekt ekologizace a modernizace teplárny, modernizace technologie výroby tepla
a náhrady starých uhelných kotlů kotly moderními.
Podniky v průmyslové oblasti však jsou a budou produkovat znečištění v různých formách
i nadále. Jsou podchyceny v registrech příslušných orgánů, vykonávající státní správu
v dotčených oblastech, které kontrolují soulad provozování těchto zdrojů s příslušnými limity
a legislativními požadavky.

Podle Seznamu prioritních měst a obcí Ministerstva životního prostředí ČR se Sezimovo Ústí
nachází v aglomeraci se zhoršenou kvalitou ovzduší. Podle mapových podkladů Českého
hydrometeorologického ústavu dochází k překračování imisního limitu pro benzo(a)pyren
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a vysoké průměrné denní koncentrace PM10. Na nejbližší stanici imisního monitoringu (Tábor,
Budějovická ulice, reprezentativnost 4 km od Průmyslové ulice v Sezimově Ústí II) došlo v roce
2014 k překročení imisního limitu pro PM10 (24 hodinový průměr). V nedávné minulosti zde
byla vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro PM10.
Největším problémem města v oblasti životního
prostředí je znečištění ovzduší provozovateli
lokálních topenišť v rodinných domech
především v Sezimově Ústí I a v tzv. baťovské
kolonii v Sezimově Ústí II. Ačkoliv je po celém
území Sezimova Ústí I rozveden zemní plyn,
občané, disponující možností kombinovat
zdroje vytápění (zemní plyn a pevná paliva),
přecházejí z důvodu nižších provozních
nákladů na uhlí. Důsledkem bývají v zimních
měsících inverzní smogové situace. Dalším
zdrojem znečištění ovzduší ve městě jsou dvě
čerpací stanice a silnice E 55 probíhající
městem a automobilová doprava obecně.
Část města je obtěžována hlukem z přilehlých průmyslových podniků. Podél východního okraje
města prochází dálnice D3. Hluk z této liniové stavby, který je eliminován na vhodných místech
protihlukovými stěnami, přesto v určité míře zasahuje do obytné části města. Modernizace
IV. železničního koridoru snížila technickou modernizací kolejí a protihlukovými stěnami míru
obtěžování hlukem, zejména pro nejbližší obytnou zástavbu.
Řeka Lužnice vykazuje III. třídu čistoty – voda silně znečištěná. Na Lužnici a horním přítoku
Kozského potoka byly vybudovány čistírny odpadních vod. Čistírna pod táborským Sídlištěm
Nad Lužnicí sbírá odpadní vody i ze Sezimova Ústí. Vodohospodářský potenciál vod povrchových
na území obce je průměrný, využívá se pouze
jako užitková voda. Vedle toho potenciál vod
podzemních je nízký. Ve městě bylo v minulosti
vybudováno více než 30 veřejně přístupných
studní, které však se svojí vesměs nízkou
kvalitou vody slouží občanům jen jako náhradní
zdroj vody, především pro zalévání zahrad.
Přesto ji někteří nadále používají i k pitným
účelům. Tento deficit pitné podzemní vody je
vyrovnáván dodávkami pitné vody z dálkového
vodovodu, který je napájen ze vzdálené
římovské přehrady. Touto vodou je ve městě
zásobena každá domácnost. Kvalita podzemní
vody u lokálních soukromých zdrojů není
známa.
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Terén v okolí města je poměrně členitý, krajina je lesnatá, podél vodotečí a cest jsou četné
remízky a rozptýlená zeleň. Rozptyl atmosférických příměsí je vysoký až velmi vysoký, trvání
místních teplotních inverzí velmi nízké až nízké, četnost místních teplotních inverzí velmi nízká
až nízká, intenzita místních teplotních inverzí velmi nízká až nízká. Území města není územím
poddolovaným ani územím se zásobami nerostných surovin. Podle hydrogeologického členění
náleží území do rajonu č. 6320 – Krystalinikum v povodí Střední Vltavy. Území se nachází
v povodí řeky Lužnice (číslo hydrologického pořadí 1-07-01-001 1), která je pravostranným
přítokem řeky Vltavy. Podle nařízení vlády č. 262/20012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí
a akčním plánu, patří katastr Sezimovo Ústí mezi zranitelné oblasti.
Kvalita půd a jejich produkční potenciál, na kterých se odvíjí zemědělská činnost, jsou mírně
podprůměrné, intenzita zemědělské výroby je též podprůměrná. Protože na četných plochách se
vyskytuje nadbytek povrchové vláhy, docházelo zejména v minulosti k četným melioračním
úpravám - odvodňováno je takto více jak 40 % obhospodařované půdy.

Druhy pozemků ve městě a jejich velikost (ha)
31. 12.
2013

31. 12.
2014

Celková katastrální výměra

844,26

844,26

Zemědělská půda

237,82

236,35

Orná půda

122,18

122,01

Chmelnice

-

-

Vinice

-

-

67,19

66,43

-

-

48,45

47,91

Nezemědělská půda

606,44

607,91

Lesní pozemek

334,23

334,23

Vodní plocha

72,85

72,91

Zastavěná plocha a nádvoří

50,04

50,17

149,31

150,60

Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost

Ostatní plocha
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Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

V oblasti odpadů se občané Sezimova Ústí snaží napomoci
k vylepšení současného stavu životního prostředí tím, že
zacházejí racionálně s odpady a třídí je. Město provozuje
3 sběrné dvory a rozšiřuje počet stanovišť s kontejnery na
tříděný odpad, což napomáhá k menší zátěži skládek a dochází
rovněž k šetrnějšímu využívání energetických zdrojů.

V rámci zlepšování životního prostředí dochází v Sezimově Ústí k dlouhodobému ozeleňování
parkových ploch.
Celkově je životní prostředí ve městě kvalitní. Ve městě se nenacházejí areály brownfields
s nevyužívanými provozy areálů a budov a ekologickými zátěžemi. Město a jeho okolí je
vyhledáváno pro svůj rekreační potenciál.
Ochrana životního prostředí
Na území obce se nachází zvláště chráněné území – přírodní
památka LUNA. Jedná se o lokalitu (1,7 ha) výslunné jižní stráně
na pravém břehu Kozského potoka vedle zahrádkářské kolonie
„Pod Letištěm“, naproti letnímu kinu. Ve stráni jsou patrné
výchozy skalního (silikátového) podloží. Lokalita je chráněná
díky výskytu teplomilné travinobylinné vegetace (např. kostřavy,
úročník bolhoj, třezalka tečkovaná, jestřábník chlupáček)
a teplomilné fauny zahrnující typické zástupce bezobratlých
35/73

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
MĚSTA

S E Z I M O V O Ú S T Í 2016 - 2022

a plazů (např. ještěrka, zmije).
Dále se ve městě nacházejí 2 památné stromy a svou částí do katastrálního území města zasahuje
oblast klidu Turovecký les. Řeka Lužnice je součástí evropské soustavy chráněných území
NATURA 2000, je evropsky významnou lokalitou s výskytem chráněných druhů živočichů.

Rozvojové záměry města se uskutečňují již ve fázi záměru a zpracování projektové dokumentace
tak, aby střet s ochranou přírody byl s orgány ochrany přírody projednán a co nejvíce
eliminován, zejména formou ochranných technických opatření.
Největšími problémy ochrany přírody ve městě je znečišťování ovzduší z přilehlých
průmyslových podniků jak znečišťujícími, tak i pachovými látkami. Významné je i znečištění
a obtěžování způsobené lokálními topeništi a dopravou. Občané jsou také obtěžováni hlukem
z provozu zmíněných průmyslových podniků.
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7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Městský úřad Sezimovo Ústí je pověřeným obecním úřadem a jeho správním obvodem je území
obcí Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Ústrašice, Košice u Soběslavi a Doubí. V těchto obcích je
prostřednictvím městského úřadu Sezimovo Ústí vykonávána přenesená působnost státu
správními činnostmi ve věcech danými příslušnými zákony především na úseku stavebního
úřadu, volebního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny. Město zaměstnává 40
zaměstnanců.
Samosprávná činnost obce
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů - tvoří územní celek, který je
vymezen hranicí území obce, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a
pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.
Organizace zřizované městem:
•

Městské středisko kultury a sportu – poskytuje veřejné služby v oblasti kultury
a společenského obohacení života občanů a návštěvníků města.

•

Správa města Sezimovo Ústí – zajišťuje služby potřebné pro chod města, spravuje a udržuje
majetek ve vlastnictví zřizovatele, uspokojuje veřejné potřeby občanů, zejména na úsecích
technických služeb, odpadového hospodářství zřizovatele a jeho bytového a nebytového
fondu.

•

Základní a mateřské školy – poskytují školní a předškolní vzdělávání dětí.

Hospodářský výsledek příspěvkových organizací v jednotlivých letech v Kč
r. 2010
ZŠ a MŠ 9. května 489
ZŠ Školní náměstí 628
ZŠ Švehlova 111
MŠ Zahrádka, Kaplického 1037
MŠ Lipová 649
Městské středisko kultury a
sportu
Správa města Sezimovo Ústí

r. 2011

r. 2012

r. 2013

r. 2014

184 206,71

193 871,85 117 943,37

104 383,52

139 360,55

161 981,59
2 869,88
0,00
0,00

273 196,10 248 714,35
-3 377,65
2 294,93
50 000,00 35 724,36
98 510,21
92,33

200 137,61
11 956,90
1 409,05
170 459,00

221 210,99
10 076,23
77 763,88
124 502,98

136 661,63

119 269,28 118 104,31

115 453,90

239 470,64

187 346,79

423 084,79

46 079,12

257 696,08

63 849,05
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Hospodaření a majetek obce
Bilance rozpočtového hospodaření
Ukazatel
rozpočtu
(v tis. Kč)

2011
upravený
rozpočet

Příjmy po
111 888,07
konsolidaci
Výdaje po
120 108,42
konsolidaci
Financování
8 220,35
– třída 8
Saldo-HV
po
-8 220,35
konsolidaci

2012

skutečnost

upravený
rozpočet

113 220,29

105 776,87

114 106,25

2013

2014

upravený
rozpočet

skutečnost

upravený
rozpočet

skutečnost

108 648,90

121 114,16

129 803,68

123 808,43

131 945,39

102 154,98

99 539,49

122 987,70

112 113,11

160 194,21

144 529,89

885,96

-3 621,89

-9 109,41

1 873,54

-17 690,57

36 385,78

12 584,50

-885,96

3 621,89

9 109,41

-1 873,54

17 690,57

-36 385,78

-12 584,50

skutečnost

Získané nenárokové dotace
Ukazatel rozpočtu po
konsolidaci v tis. Kč
neinvestiční dotace
celkem
investiční dotace
celkem

2011

2012
upravený
rozpočet

2013

upravený
rozpočet

skutečnost

18 487,36

18 423,36

8 820,30

8 843,02

9 190,65

9 190,65

8 262,17

8 638,17

0,00

0,00

2 023,69

2 023,69

3 125,46

3 125,46

3 000,57

3 000,58

skutečnost

upravený
rozpočet

2014

skutečnost

upravený
rozpočet

skutečnost

Detailní přehled dotací je k dispozici na webových stránkách města Sezimovo Ústí
(http://www.sezimovo-usti.cz/mesto-ekonomicke-informace, sekce rozpočty a závěrečné účty),
jako součást závěrečných účtů města Sezimovo Ústí v jednotlivých letech.
Finanční majetek obce
Finanční majetek dlouhodobý (v tis. Kč)
Finanční majetek krátkodobý (v tis. Kč)

r. 2010
r. 2011
r. 2012
r. 2013
r. 2014
31 310,18 31 310,18 31 310,18 31 310,18 31 310,18
17 347,54 14 209,78 21 010,10 36 552,54 43 873,69

Finanční majetek dlouhodobý přestavuje vklad města Sezimovo Ústí do Vodárenské společnosti
Táborsko, s.r.o., krátkodobý pak zejména finanční prostředky na základním běžném účtu,
termínované vklady a ceniny.
Nemovitý majetek obce, jeho stav a způsob využívání
Veškerý nemovitý majetek města je veden v evidenci majetku města a je užíván jak k výkonu
veřejné služby, tak k ekonomické činnosti - viz níže.
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Stav majetku se jeví jako způsobilý a město jako jeho vlastník pravidelně investuje nemalé částky
do jeho obnovy. U svěřeného majetku jsou běžné opravy zajišťovány příspěvkovými
organizacemi z rozpočtu těchto organizací a z jejich fondů investic, větší opravy a investice hradí
zpravidla zřizovatel.
Na obnovu majetku žádá město Sezimovo Ústí pravidelně o dotace a je ve svých žádostech
poměrně úspěšné (viz webové stránky města Sezimovo Ústí http://www.sezimovousti.cz/mesto-ekonomicke-informace, sekce rozpočty a závěrečné účty v jednotlivých letech).

Ekonomická efektivnost nemovitého majetku
a) veřejná služba
Město Sezimovo Ústí zajišťuje svojí činností převážně výkon veřejné služby, proto lze
u veřejných budov jen těžko hovořit o zajištění ekonomické efektivnosti nemovitého majetku.
Veřejné budovy slouží především k zajištění chodu městského úřadu, městské policie, školských
zařízení, technických služeb a budovy kina Spektrum, sloužícího také jako kulturní dům.
Část majetku využívá ke své činnosti samo město, část majetku byla předána zřizovaným
příspěvkovým organizacím k hospodaření jako tzv. svěřený majetek. Svěřený majetek je se
souhlasem zřizovatele za účelem zajištění plné vytíženosti majetku dále příspěvkovými
organizacemi pronajímán.
b) ekonomická činnost
Město Sezimovo Ústí vlastní pozemky, bytové a nebytové prostory, které v rámci své ekonomické
činnosti pronajímá.
v tis. Kč
r. 2010
Příjmy z pronájmu pozemků

209,60

r. 2011
530,27

r. 2012
493,24

r. 2013
580,28

r. 2014
487,80

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
a jejich částí

7 301,09 7 095,02 8 067,01

8 592,87 9 077,48

Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1)

2 784,50 3 021,38 2 328,00

3 032,90 2 806,80

1)

Účtuje se tam, kde nelze přesně rozlišit hlavní, převažující položku, tj. nemovitý nebo movitý majetek. V případě města Sezimovo Ústí se jedná zejm.
o pronájem souboru movitých a nemovitých věcí – tepelné hospodářství.
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Město Sezimovo Ústí vyčleňuje každoročně v rámci provozního příspěvku příspěvkové
organizace Správa města Sezimovo Ústí finanční prostředky na údržbu bytového fondu,
nebytových prostor a sportovišť, a to ve výši:
v tis. Kč
r. 2010
r. 2011
r. 2012
2 000,00 2 900,00 3 440,00
0,00
740,00
740,00

Bytové a nebytové prostory
Údržba sportovišť

r. 2013
r. 2014
3 440,00 3 440,00
740 000,00 1 000,00

Bezpečnost
Základním ukazatelem bezpečnosti ve městě je míra kriminality tj. počet spáchaných trestných
činů za zvolené časové období na daném území, přepočtený na 1 tisíc obyvatel. Za období
10/2014 – 9/2015 dosáhla na území obvodního oddělení Sezimovo Ústí míra kriminality 9,79.
Tzn. téměř 10 zjištěných trestných činů na 1 tisíc obyvatel.
Území obvodního oddělení zahrnuje kromě území samotného Sezimova Ústí i území dalších
blízkých obcí a celkově čítá 20 218 obyvatel. Za sledované období došlo k 198 trestným činům,
z toho bylo objasněno 108 (55%). Celková škoda činila 5 416 000 Kč. Pro srovnání za stejné
sledované období celá Česká republika vykázala míru kriminality 24,26 s objasněností 45%.
Zdroj: Mapa kriminality na http://www.mapakriminality.cz/data/

Počet objasněných trestných činů v okrese Tábor v roce 2013
Kriminalita
celkem
okres Tábor

1 083

Obecná
Hospodářská
Loupeže
kriminalita kriminalita
608

167

8

Vloupání do
bytů a
Znásilnění Vraždy
rodinných
domů
13

7

3

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

K prevenci kriminality nebo jejímu snížení v Sezimově Ústí jsou městskou a státní
policií prováděny tyto aktivity:
•

Městský kamerový systém je plně využíván a dále rozšiřován na problematické
oblasti města, které nelze monitorovat současným systémem.

•

Je prováděna hlídková činnost orgány policie, zejména v rizikových oblastech. Tato forma
situační prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době,
na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření organizační, režimové,
fyzické a technické povahy je cílem situační kriminogenní podmínky minimalizovat.
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•

Ve spolupráci s MĚXUSem jsou pořádány besedy o bezpečnosti pro seniory a děti ve školách,
upozorňující na nebezpečí ohrožení různými formami trestné činnosti a o možnostech
ochrany před ní. Cílem je zvýšení informovanosti veřejnosti a motivace k aktivnímu přístupu
k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.

•

V rámci informačních programů pro veřejnost jsou vyráběny a distribuovány propagační
a bezpečnostně zaměřené informační materiály (letáčky, samolepky a předměty).

•

U strážníků policie dochází příslušnými školeními ke zvyšování jejich odbornosti
a kvalifikace v oblasti prevence kriminality.

Komise pro projednávání přestupků v Sezimově Ústí v roce 2014 řešila 153 skutečností.
Město Sezimovo Ústí je začleněno do Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje
(IZS), což je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných
a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při
společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. Město
provozuje jednotku sboru dobrovolných hasičů, která uskutečňuje na území města, ale i mimo
něj zásahy a je k dispozici velitelům základních složek integrovaného záchranného systému při
koordinaci záchranných a likvidačních prací. Mezi ostatní složky IZS se řadí Městská policie
Sezimovo Ústí. Krizový štáb města Sezimova Ústí je orgánem krizového řízení, spolupracujícím
v rámci IZS.
K varování obyvatelstva před nebezpečím, zejm. živelním, jsou určeny městský rozhlas, megafon
městské policie v ohrožených oblastech, SMS informační kanál a systémy varování v rámci
integrovaného záchranného systému.
Největší riziko živelních pohrom
pro město představují povodně na
Kozském potoce a řece Lužnici.
Tomuto riziku nelze účinným
způsobem předejít, stejně tak nelze
předejít účinkům ničivých větrů,
tornád, nebo extrémního sucha. Lze
zmírnit dopad povodní na škodách
na majetku především včasnou
předpovědní a hlásnou službou
Českého hydrometeorologického
ústavu, opatřeními při povodni
i činností povodňové komise a také
možnými opatřeními zadržujícími
vodu v krajině.
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Vnější vztahy a vazby obce
Město Sezimovo Ústí je členem:
•
•
•
•
•
•
•

Svazu měst a obcí České republiky;
Svazku obcí mikroregionu Táborsko,
Svazu měst a obcí Jihočeského kraje,
Sdružení měst a obcí okresu Tábor,
Místní akční skupiny MAS Lužnicko,
Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí,
Nadace Jihočeské cyklostezky.

Výše uvedená sdružení a svazky jsou velkým přínosem pro město s ohledem na možnost
získávání finančních prostředků, pomocí kterých se realizuje rozvoj území a podporuje kulturní
a společenský život ve městě.
Dále město Sezimovo ústí udržuje partnerství s obcí
THIERACHERN ve Švýcarsku.
Toto partnerství trvá již od listopadu roku 1992
a pravidelně dochází k přínosným výměnným pobytům
žáků základních škol i seniorů a vzájemným návštěvám
vedení obou partnerských měst. Partnerství obecně nenese
pro město významné finanční náklady.
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A.2 Východiska pro návrhovou část

SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)


Výhodná poloha vůči příslušným správním
centrům (Tábor, České Budějovice) a jejich
snadná dostupnost



Vyhovující dopravní obslužnost železniční,
autobusovou dopravou a fungující MHD



Digitalizace kina Spektrum a letního kina



Měsíční zpravodaj Novinky ze Sezimova Ústí
zdarma do každé domácnosti – předávání
aktuálních informací občanům

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)


Nepříznivá struktura obyvatelstva - výrazné
stárnutí obyvatel města



Absence domu se sociální péčí pro seniory
a dalších poskytovatelů sociální péče



Vysoká cena tepla Špatný stav komunikací



Absence víceúčelového sportovního hřiště



Chybějící parkování



Areál Fierlingerovy vily stále bez využití



Rozvinuté tradiční kulturně-společenské akce se
zapojením veřejnosti



Nerozběhlý projekt rozvojové zóny
Kociánka



Vyrovnané rozpočty města





Vyhledávané národní kulturní památky –
Benešova vila s památníkem a Kozí hrádek

Omezené množství rozvojových ploch pro
bydlení do budoucna



Omezené spektrum poskytovaných služeb



Záplavové území



Po vybudování dálnice stále vysoký provoz
na silnici E 55



Nevyužitá budova Českých drah u vlakové
zastávky



Nedostatečné pokrytí území města
stávajícím městským kamerovým systémem



Využití dotačních titulů pro financování rozvoje
města



Zateplené základní a mateřské školy v obci
a jejich vysoká úroveň



Fungující 3 sběrné dvory



Uspokojení potřeby obyvatel po koupání –
Sportovně rekreační areál Kozský potok



Rekonstrukce chodníků v režii města – provádí
Správa města



Bezpečné a klidné město – nízká kriminalita
a tranzitní doprava mimo obec



Kvalita údržby a čistota veřejných prostranství



Zdravotní středisko v obci



Zřízená městská policie a kamerový systém
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B. Návrhová část
B.1 Strategická vize
Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti města, o tom, jak se bude měnit
a zlepšovat, soubor představ a priorit města. Vize jsou výstižným vyjádřením celého komplexu
úkolů, které město na jeho rozvojové cestě čekají.

Prioritní oblasti
Infrastruktura a životní prostředí
Město s rozvinutou infrastrukturou, zajišťující základní životní potřeby obyvatel a podnikatelů
ve městě, využívající dopravního napojení na blízké státy EU, těžící z výhodné geografické polohy
a chránící své životní prostředí ekologicky šetrnou dopravou. Město bude využívat územního
plánování
k zabezpečení trvalého souladu zájmů ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.
Podpora podnikání
Město s dostatečnou podporou přílivu investic a disponující kvalifikovanou, flexibilní a zdravou
pracovní silou pro podnikání a investice většího rozsahu, vytvářející dostatek pracovních
příležitostí, podporující malé a střední podnikání a trvale udržitelné hospodaření v zemědělství.
Cestovní ruch, kultura, památky a sport
Město navazující na bohaté přírodní, kulturní a historické dědictví, využívající vlastní turistický
potenciál, se širokou nabídkou služeb pro rekreaci návštěvníků v souladu s myšlenkou trvale
udržitelného rozvoje. Město bude aktivně bojovat proti chátrání a znehodnocování kulturních
movitých a nemovitých památek. Město bude rozvíjet a podporovat kulturní, společenské
a sportovní zázemí pro zajištění sounáležitosti místních obyvatel s územím města.
Rozvoj lidských zdrojů
Město využívající
efektivní
a flexibilní
trh práce
a disponující
kvalifikovanou
a konkurenceschopnou pracovní silou. Město bude podporovat integraci jak osob ohrožených
sociální exkluzí, tak osob nadprůměrně nadaných systémem institucí a služeb a eliminací bariér
znesnadňujících zapojení těchto osob do pracovního procesu. Město disponující dostatečnou
vzdělávací infrastrukturou, rozvinutým systémem celoživotního vzdělávání.
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Kvalita života
Město podporující zdravý a kvalitní život všech obyvatel, spokojené bydlení zejména mladých
rodin s dětmi, dostupné zdravotní a sociální služby pro seniory, nabízející kvalitní a odpovídající
pracovní příležitosti, vzdělání, kulturní a sportovní vyžití pro místní obyvatele.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

Prioritní oblast 1
CÍL 1.1

Infrastruktura a životní prostředí

Zlepšením stavu dopravní a technické infrastruktury zajistit další rozvoj města

POPIS CÍLE:
Dopravní a technická infrastruktura je důležitým faktorem pro další rozvoj města. Problémy
v oblasti technické infrastruktury se týkají především kvality povrchu komunikací včetně
cyklostezek, čištění odpadních vod a napojení obyvatelstva na veřejný vodovod. Cílem je
dosáhnout na území města v oblasti infrastruktury rovnovážného stavu, kdy bude zabezpečena
jak kvalitní dopravní obslužnost a dobrý technický stav pozemních komunikací, tak odpovídající
napojení obyvatelstva a nemovitostí na všechny inženýrské sítě. Dalším cílem je rozvoj vybavení
obce, podnikatelských subjektů, úřadů a obyvatelstva v oblasti komunikačních a informačních
technologií a rozvoje jejich využívání.

Opatření 1.1.1 Zlepšení současného stavu dopravní infrastruktury a udržení dopravní
obslužnosti
Stav dopravní infrastruktury ve městě je nedostatečný z hlediska kvality, obnovy a údržby.
Místní komunikace vykazují bodové vady (výtluky, aj.). Jejich technický stav a intenzita dopravy
snižuje bezpečnost a plynulost dopravy a také s sebou přináší zvýšené náklady na odstranění
hluku, emisí a dopravních nehod. Zařazením těchto aktivit či projektových záměrů do
strategického plánu je deklarována potřeba města současný stav řešit. Některé tyto silnice jsou
také využívány jako značené či neznačené cyklotrasy, avšak mnohdy jsou k tomuto účelu
naprosto nevhodné. Je nutná jejich postupná obnova rovněž v souvislosti s rozvojem sítě
cyklotras a cyklostezek.
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu úpravami a přeložkami silnic I., II. a III. třídy
Rekonstrukce a oprava páteřních silnic II. třídy
Rekonstrukce a oprava silnic III. třídy místního významu
Zklidnění dopravy v průjezdních úsecích města, převedení těžké a tranzitní dopravy
na plánované přeložky
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Aktivita: Udržení stávající dopravní obslužnosti, popř. její rozšíření v souladu s budoucími
potřebami území města
Opatření 1.1.2 Úpravy a doplnění dopravního skeletu místních komunikací v městě,
zajišťují lepší průjezdnost a průchodnost pěšími, doprava v klidu
Místní komunikace v majetku města trpí nedostatkem financí a některé jsou ve velmi špatném
stavu. Jsou využívány jak pro osobní přepravu, tak i pro přepravu nákladní. Mnohdy jsou místní
komunikace sice v majetku města, avšak pozemky jsou jiného vlastníka - stát, občan,
podnikatelský subjekt.
Doprava v klidu je problémem především táborské aglomerace. Situace se postupně zlepšuje
budováním parkovacích míst, kterých je však především v turistické sezóně nedostatek. Rovněž
je nutné soustředit se na vybudování parkovacích míst pro autobusy v kombinaci s výstupními
a nástupními zastávkami v blízkosti důležitých atraktivit.
Aktivita: Rekonstrukce a údržba místních komunikací a chodníků
Aktivita: Vytvoření a rozšíření parkovacích kapacit města
Aktivita: Zlepšení současných parkovacích prostor pro návštěvníky města včetně zřizování
výstupních a nástupních zastávek v blízkosti důležitých atraktivit
Opatření 1.1.3 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu a cykloturistiku
Současný stav dopravy (nákladní a osobní) je v mnoha případech zatěžujícím faktorem pro
životní prostředí a kvalitu života obyvatel celkově, a to jak ve městech táborské aglomerace
(především města Tábora), tak i v dalších městech Jihočeského kraje. Jednou z možností snížení
negativního dopadu dopravy na tyto stránky života je snížení vlivu osobní dopravy např.
snížením využívání automobilů pro cestování do práce. Jako vhodným prostředkem pro
cestování v rámci jednotlivých měst aglomerace se jeví využívání kol. Na využívání cyklistiky se
dá pohlížet ze dvou pohledů - jako na prostředek dopravy, a také ji lze velmi dobře využít v rámci
cestovního ruchu (cykloturistika).
Pro využívání cyklistiky jako prostředku dopravy je potřeba budovat komunikace, které toto
využití podpoří či zavádět programy, jejichž cílem je podpora přechodu od osobní automobilové
přepravy k cyklodopravě. Tento postupný přechod je spojen s úpravami současného skeletu
místních komunikací, budováním/vymezováním cyklopruhů či vymezením lokalit s omezeným
nebo zamezeným automobilovým provozem. Důležitým faktem je to, že vymezování/budování
cyklopruhů se dá velmi dobře spojit s využitím v rámci cykloturistiky. Pozitivní zkušenosti
s využitím cyklodopravy jako prostředku pro snižování negativního vlivu dopravy na kvalitu
života jsou jak v zemích EU, tak v ČR.
Charakter krajiny v okolí města umožňuje další rozvoj cyklistické dopravy. V návaznosti na
standardy cyklodopravy na území ČR je třeba nadále udržovat současný technický stav cyklotras
a nadále jej vylepšovat stejně jako stav souvisejících místních komunikací a napojení např. na
železniční dopravu. Je také důležité napojit síť cyklotras na území města na vzdálenější cíle,
rozvíjet stávající síť v rámci spolupráce se sousedními městy a ve spolupráci s rozvojem sítě
cyklotras/cyklostezek na území Jihočeského kraje. V kontextu zkvalitňování cyklotras je třeba
podporovat i rozvoj dalších turistických tras (pěší, koňské) a nabídky s nimi související
(turistické rozhledny, odpočívadla, vyhlídky).
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Problematika infrastruktury pro cyklistickou dopravu a cykloturistiku je problematikou
průřezovou. Zahrnuje oblast dopravy, cestovního ruchu i celkového regionálního rozvoje. Při
jejím řešení je potřeba pracovat v součinnosti.
Aktivita: Rozšíření současného generelu cyklistické dopravy Tábor - Sezimovo Ústí - Planá nad
Lužnicí v rámci využití v oblasti cestovního ruchu a dopravy
Aktivita: Využití budovaných/vymezených komunikací jak pro cyklodopravu, tak pro
cykloturistiku
Aktivita: Podpora využívání kola jako prostředku přepravy
Aktivita: Udržování, obnovování a budování sítě cyklostezek a cyklotras vedoucích na území
města a jejich dovybavování mobiliářem
Aktivita: Provázání budování cyklostezek a cyklotras s obdobnými aktivitami jiných měst kraje
Opatření 1.1.4

Vodohospodářská infrastruktura

Z hlediska táborské aglomerace je situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury zajištěná
dostatečně. Zásobování aglomerace pitnou vodou je řešeno převážně přívodem vody
z centrálního zdroje Jihočeské vodárenské soustavy. Město je odkanalizováno jednotnou
stokovou soustavou se společným odvodem splaškových i dešťových vod. Odpadní vody z města
jsou čištěny v areálové ČOV. Kapacita čistírny je však pro potřeby města i aglomerace
nedostatečná. Limitem pro další rozvoj může být stoková síť. Její zkapacitnění, popřípadě
výměna v některých jejích úsecích, bude spojena s potřebou velkého množství finančních
prostředků.
Aktivita: Podpora intenzifikace stávající čistírny odpadních vod
Aktivita: Zajištění rekonstrukce nebo rozšíření stávajících kanalizačních sítí a budování
kanalizační sítě pro nové zástavby ve městě
Aktivita: Budování veřejných vodovodů a rekonstrukce stávající vodovodní sítě
Opatření 1.1.5

Podpora centrálního zásobování teplem

Cílem tohoto opatření je podpora aktivit souvisejících s ekologickou a levnou dodávkou tepla
od výrobce k městskému spotřebiteli. Modernizací a ekologizací zdroje tepla dojde ke zlepšení
životního prostředí snížením podílu emisí u modernizovaného zdroje.
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:

Podpora aktivit souvisejících se stabilní dodávkou zásobování teplem
Přijetí opatření vedoucích ke snížení ceny tepla pro městské spotřebitele
Podpora snížení podílu emisí a modernizace zdrojů tepla

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 1.1:
-

město Sezimovo Ústí
podnikatelské subjekty zabývající se přímo či nepřímo technickou infrastrukturou
vlastníci nemovitostí
obyvatelé města
turisté

GARANT a SPOLUPRÁCE:
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Obce a sdružení obcí, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR,
projekční kanceláře, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje - závod Tábor, Policie ČR,
provozovatelé - dopravci, vodohospodáři, internetové firmy, Evropská unie, podle povahy aktivit
mohou být implementací pověřeny i další organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2016 – 2022

CÍL 1.2

Zlepšení stavu ovzduší, environmentálního vzdělávání, výchovy a nakládání
s odpady

POPIS CÍLE:
Zdravé životní prostředí je jednou ze základních podmínek nezbytných pro život lidí ve městě
i na venkově. Cílem je za podpory všech níže zmíněných garantů udržet a nadále zlepšovat
životní prostředí ve městě. Toho lze dosáhnout podporou zavádění nových moderních
a životnímu prostředí neškodících technologií (plynofikace, katalyzátory, účinné ekologické
zdroje spalování atd.).
Dále je potřeba hospodařit v souladu s předpisy o ochraně přírody (např. zabránit vzniku
černých skládek, využít separaci odpadů, tlumit dopad činnosti průmyslových provozů na
krajinu apod.) a podpořit zachování přírodních krás města v souladu s myšlenkou trvale
udržitelného rozvoje.
Opatření 1.2.1 Zlepšení stavu ovzduší
Nejvíce zatížené oblasti z pohledu stavu ovzduší jsou v táborském regionu centra větších měst
- tzn. táborská aglomerace, jejíž součástí je město Sezimovo Ústí. Kvalita ovzduší je významně
ovlivňována jednak velkými zdroji znečišťování, ale také malými zdroji znečišťování a neustále
rostoucím provozem mobilních zdrojů znečišťování. Táborská aglomerace je velmi zatížená
silnou automobilovou dopravou. Kromě emisí z dopravy je dalším problémem primární
a sekundární prašnost. Je proto žádoucí omezit a přenést toto silné dopravní zatížení mimo
město (dálnice, IV. železniční koridor) a v rámci aglomerace snižovat provoz osobní dopravy
(automobilů) přechodem k většímu využívání cyklodopravy nebo MHD.
Neméně významným problémem jsou lokální topeniště zejména v rodinných domech ve staré
zástavbě v Sezimově Ústí I a baťovských domech ve druhé části města. Vzhledem k poměrně
vysokým cenám plynu je málo pravděpodobné, že by plynofikace ve větším měřítku pokračovala.
V současné době se objevuje spíše opačný postup - domácnosti již na plyn připojené opouštějí
tento způsob vytápění a přecházejí opět k sice levnějšímu, ale více ovzduší zatěžujícímu způsobu
vytápění.
Cílem tohoto opatření je zlepšení stavu ovzduší, a to odkloněním dopravy, snižováním emisí
jak z dopravy, tak z dalších zdrojů znečišťování jakými jsou lokální topeniště, energetické
systémy přechodem na centrální vytápění nebo využívání alternativních paliv, solární či
geotermální energií. Ke snížení tepelné ztrátovosti také může přispět kvalitnější zateplování.
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V rámci zlepšování stavu ovzduší je třeba postupovat koncepčně, k čemuž napomáhá zpracování
koncepčních dokumentů obsahujících jednotlivé kroky a postupy, kterými má být požadovaného
stavu dosaženo.
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:

Zpracování plánu na snižování emisí a imisí ve městě Sezimovo Ústí
Podpora plynofikace, ekologických způsobů vytápění a alternativních zdrojů
vytápění
Postupná náhrada lokálního vytápění domácností systémy centrálního zásobování
teplem, eventuálně alternativními zdroji vytápění
Šíření osvěty v oblasti ekologických zdrojů energie a zdrojů jejich financování
Zateplování objektů
Snižování emisí z energetických systémů
Omezení primární a sekundární prašnosti z povrchů
Omezení emisí z dopravy

Opatření 1.2.2

Environmentální vzdělávání a výchova

Velký důraz je v současné době kladen na zapojování veřejnosti do rozhodování
v záležitostech životního prostředí. Veřejné sdělovací prostředky se environmentální osvětě
věnují nedostatečně, a proto je důležité ji podporovat a rozvádět tak, aby byla přístupná
a pochopitelná pro širokou veřejnost. Cílem environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání je
přivést občany k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje
dále k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a
k úctě k životu ve všech jeho formách. Jedná se především o preventivní opatření.
Aktivita: Zabezpečení systematického a účinného informování, zapojování a aktivního
ovlivňování veřejnosti směrem k ekologicky šetrnému chování
Aktivita: Podpora organizací zabývajících se environmentální výchovou, osvětou
a vzděláváním
Aktivita: Propagace zdravého životního stylu a jeho výhod
Aktivita: Zajištění otevřené spolupráce veřejné správy s dalšími subjekty, které zabezpečují
nebo mají vliv na environmentální výchovu a vzdělávání

Opatření 1.2.3 Zlepšení nakládání s odpady
Na území města Sezimovo Ústí je systém svozu komunálních a nebezpečných odpadů
zajišťován společností RUMPOLD, s.r.o. Praha, provozovnou Tábor a několika dalšími menšími
firmami. Sběr komunálních odpadů se provádí v pravidelných intervalech (1-2 krát týdně)
vozidly s lineárním stlačováním. Pro třídění odpadů (separovaný sběr) slouží speciální nádoby,
každý občan může dále využívat služeb 3 sběrných dvorů a vyhrazených odpadových nádob pro
sběr dané složky komunálního odpadu.
Problematika černých skládek je častým nešvarem, se kterým se potýká velké množství měst
a obcí. Vznik nepovolených skládek je spojen s nekázní a neochotou občanů dodržovat základní
ekologicky šetrné postupy. Skládky již nevznikají až tak ve volné krajině, jako u odpadových

49/73

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
MĚSTA

S E Z I M O V O Ú S T Í 2016 - 2022

nádob ve městě. Jejich odstraňování je poměrně finančně náročné na rozpočty jednotlivých měst
a obcí.
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:

Rozvoj možností pro třídění odpadů obyvatelstvem - zvyšování počtu sběrných
dvorů a sběrných míst pro tříděný odpad
Efektivní využití separovaných odpadů
Podpora systému zpětného odběru
Zamezení vzniku černých skládek
Podpora efektivního nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Ekologická výchova a osvěta v oblasti odpadového hospodářství

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 1.2:
-

město Sezimovo Ústí
subjekty působící v oblasti ochrany přírody a souvisejících oborech
obyvatelé města

GARANT a SPOLUPRÁCE:
Obce a sdružení obcí, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, Agentura ochrany přírody
a krajiny, Česká inspekce životního prostředí, správy chráněných území, vodohospodářské
subjekty, Evropská Unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pověřeny i další
organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2016 – 2022

CÍL 1.3

Ochrana přírody a zachování rázu krajiny a města

POPIS CÍLE:
Krajinný ráz, charakterizovaný jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého
místa či oblasti, je potřebné chránit před činnostmi snižujícími jeho estetickou a přírodní
hodnotu. Zásahy do krajinného rázu musí být prováděny s ohledem na zachování významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny a jiných prvků
tvořících krajinu. Vyrovnaný a zachovalý stav přírody zvyšuje retenční schopnost krajiny a tím
umožňuje lepší ochranu území před povodněmi.
Veřejná prostranství - ulice, parky, bulváry apod. - plní kromě funkce pobytové (veřejné
vybavení, sociální kontakty) také odvozené funkce - prostorové, estetické, uliční vybavení apod.
Tyto prostory mají občanům sloužit také jako místo pro setkání, obchod, relaxaci a prostor, kde
je možné v klidu postát v příjemném prostředí. Je tedy nutné tato místa udržovat, vybavovat je
zelení či drobnou architekturou. Tyto prostory zvyšují jak kvalitu života občanů, tak atraktivitu
měst a obcí pro návštěvníky.
50/73

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
MĚSTA

Opatření 1.3.1

S E Z I M O V O Ú S T Í 2016 - 2022

Ochrana přírody a krajiny

V průběhu historického vývoje bylo životní prostředí řešeného území výrazně modelováno
činností člověka. Členitý reliéf vlivem Lužnice a různorodé klimatické podmínky území se
projevily vznikem rozmanitých biotopů a stanovišť. Na území města se nachází 2 památné
stromy, zákonem vymezené významné krajinné prvky, prvky územního systému ekologické
stability, přírodní park Turovecký les, zvláště chráněné území Luna a evropsky významná
lokalita – řeka Lužnice, která je součástí evropské soustavy chráněných lokalit NATURA 2000.
Zachovalou a atraktivní krajinu města a jeho blízkého okolí je potřeba chránit a udržovat
v souladu s platnými předpisy o ochraně přírody.
Aktivita: Realizace revitalizačních opatření
Aktivita: Ochrana významných krajinných prvků, ZCHÚ, prvků ÚSES, přírodního parku,
památných stromů a lokalit patřících do soustavy NATURA 2000
Aktivita: Podpora modernizace zdrojů znečištění životního prostředí na územích se zvláštní
ochranou nebo v jejich blízkosti
Aktivita: Přijmout zásady trvale udržitelného hospodaření v krajině v návaznosti na zásadách
správné zemědělské praxe
Opatření 1.3.2

Zajištění ochrany proti povodním

Povodně v srpnu 2002 a následně v menší míře i povodně v roce 2006 zasáhly celé území
jižních Čech, nejvíce povodí řek Vltava, Otava, Blanice, Malše, Lužnice a Nežárka. Povodí
Kozského potoka bylo zasaženo povodní v roce 2013. Povodeň prokázala, že v některých
oblastech jsou velmi špatně nebo vůbec nejsou zajištěna protipovodňová opatření, která by
zabránila materiálním škodám a zatopení rozsáhlých území. Jedná se zejména o opatření, která
by zajistila zvýšení retenčních schopností krajiny, dále odvedení povodňové vlny mimo obydlená
území, informovanost obyvatel a subjektů IZS v průběhu povodní apod. V nejbližším období je
nutné realizovat projekty, které by alespoň částečně odstranily uvedené nedostatky realizací
dále navržených aktivit a projektů.
Povodním není možné zabránit, je však možné snížit jejich škody určením záplavových území
a omezením nebo nepovolením výstavby v těchto oblastech. Tím je možné předejít zbytečným
škodám při povodních.
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:

Výstavba protipovodňových opatření
Obnova a výstavba malých vodních nádrží, suchých poldrů a hrází
Výstavba protierozních valů, mezí a remízků na svazích polí, luk, lesů a průlehů
Zvýšení retenční a retardační schopnosti krajiny při územním plánování
Podpora odbahňování rybníků
Podpora přirozených tvarů vodních toků
Realizace revitalizačních opatření v krajině a na drobných vodních tocích
s ohledem jak na komplexní řešení vodního režimu krajiny, tak na různé typy
krajiny
Zpřísnit podmínky pro povolování staveb a činností v záplavových územích s cílem
předcházet zbytečným škodám
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Obnova a údržba charakteru krajiny a vzhledu města

Město Sezimovo Ústí nabízí místním obyvatelům i turistům jak atraktivní venkovskou krajinu,
tak kulturně vybavenou městskou zástavbu. Pro zachování potřebné vyváženosti mezi
zastavěnou oblastí a zelenými plochami je třeba vhodně pečovat o zelené plochy. Upravené
parky a veřejná zeleň má velký vliv na kvalitu života a atraktivitu města pro jeho obyvatele
a návštěvníky.
Uvnitř urbanizovaného prostoru města je vhodné upravovat prostranství, která pak jsou
využívána pro relaxaci, hru a odpočinek výsadbou zeleně (nejen funkce estetická, ozdravná
a prostorotvorná, ale také hygienická - zvyšování vlhkosti vzduchu, produkce kyslíku,
zachytávání prachu a tlumení hluku) či doplňováním drobné architektury (mobiliáře, informační
tabule, kašny, plastiky apod.).
V zájmu zachování venkovské krajiny města je potřeba budovat lokální územní systémy
ekologické stability a pásy zeleně k ochraně před vodní a větrnou erozí, chránit místní biotopy
a přírodní útvary, budovat pěší a cyklistické trasy zajišťující propustnost krajiny a její sepětí
s obcemi. Dále je potřeba udržovat a obnovovat vodní plochy, vodoteče, upravovat jejich břehy,
související mostky a propusti, asanovat svahy a prameny.
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:

Obnova a udržování zeleně, která se významnou měrou podílí na kvalitě života
Doplňování a zakládání nových porostů zeleně, břehových porostů a udržování
odpočinkových míst v krajině
Údržba a obnova veřejné zeleně (parky, aleje, doprovodná zeleň)
Údržba a úprava veřejných prostranství, náměstí a dětských hřišť

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 1.3:
-

město Sezimovo Ústí
obyvatelé města
turisté

GARANT a SPOLUPRÁCE:
Obce a sdružení obcí, jednotlivá ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, Státní fond
životního prostředí, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pověřeny
i další organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ: 2016 - 2022
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Prioritní oblast 2
CÍL 2.1

S E Z I M O V O Ú S T Í 2016 - 2022

Podpora podnikání

Zlepšit podmínky pro rozvoj podnikání

POPIS CÍLE:
Na území města a v jeho bezprostředním okolí se nacházejí průmyslové podniky, které mají
vliv na zaměstnanost jak města Sezimovo Ústí, tak celého okresu Tábor. Výhodná poloha, jasně
definované rozvojové plochy a tradice ve zpracovatelském průmyslu činí město atraktivním pro
investory.
Je žádoucí podpořit komunikaci obcí a měst s podnikateli, jejich spolupráci a vzájemnou
informovanost. V této oblasti je třeba využít všechny nástroje, především služby internetu,
osobní jednání starostů s podnikateli, investice do společně využívaných pozemků a cest apod.
Cílem je nastolení dobrých podmínek pro podnikatele a jejich spolupráci s obcemi a městy na
celém území města.
Opatření 2.1.1

Informační služby a poradenství podnikatelům

Informační služby v oblasti podnikání nefungují v městě na takové úrovni, jaká je obvyklá
v zemích EU. Měly by být podpořeny aktivity směřující ke zlepšení vzájemné spolupráce mezi
podnikateli, mezi obcemi a podnikateli a aktivity v oblasti prezentace místního podnikání
prostřednictvím veřejných médií (internet, veletrhy, výstavy, atd.). Základem by mělo být
vybudování otevřeného informačního prostoru pro zavedené i nově začínající podnikatele
a vyvinutí aktivní činnosti pro přilákání a udržení nových investorů na území města.
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:

Zajištění pravidelné komunikace veřejné správy s podnikateli
Poradenství a péče o podnikatele, začínající podnikatele a zemědělce
Společný rozvoj měst

Opatření 2.1.2

Podpora a rozvoj podnikání na území města

Podnikatelská základna na území města je poměrně rovnoměrně zastoupena všemi sektory.
Ekonomika města je stabilní a má rostoucí trend. Táborská aglomerace má jasně definované
rozvojové plochy a je zde také zakořeněna tradice v potravinářském a strojírenském průmyslu.
Tyto faktory jsou ještě znásobeny výhodnou geografickou polohou. Velký potenciál pro
ekonomiku má rovněž cestovní ruch, proto je nutné zlepšit propagaci řešeného území i pro
přilákání investorů.
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:

Propagace města a jeho rozvojových možností
Zlepšení prezentace malého a středního podnikání (internet, výstavy, veletrhy
apod.)
Podpora místních produktů a tradiční výroby
Podpora a rozvoj služeb z oblasti cestovního ruchu
Podpora využívání krajských, státních a evropských dotačních titulů
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CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 2.1:
-

město Sezimovo Ústí
podnikatelské subjekty
obyvatelé města

GARANT a SPOLUPRÁCE:
Obce a sdružení obcí, jednotlivá ministerstva - zejména Ministerstvo průmyslu, Krajský úřad
Jihočeského kraje, hospodářské a agrární komory - pobočky Tábor, RERA, podnikatelské
subjekty, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pověřeny i další
organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2016 – 2022

CÍL 2.2

Zajistit trvale udržitelné hospodaření v zemědělství, lesnictví a rybářství

POPIS CÍLE:
Vzhledem k charakteru oblasti a přes silný rozvoj průmyslu se na území města Sezimovo Ústí
nacházejí mnohé zemědělské subjekty. V současné době je produkční funkce zemědělství
snižována a tradiční postupy zemědělské prvovýroby je třeba doplnit a rozšířit o nové aktivity,
které budou doplňkovým a mohou se stát i hlavním zdrojem příjmů pro zemědělce. Sem patří
především agroturistika, podpora ekologického zemědělství, alternativní využití zanedbaných
zemědělských areálů pro potřeby podnikání i nezemědělského charakteru atd.
Cílem je nastavení podmínek pro trvale udržitelné hospodaření v zemědělství, lesnictví
a rybářství a zachování přiměřené zaměstnanosti v zemědělství. Předpokladem je stimulování
multifunkčního charakteru zemědělství, včetně diverzifikace zemědělství do nepotravinářského
užití zemědělské produkce a do nezemědělských činností - malé podnikání, cestovní ruch aj.

Opatření 2.2.1 Rozvoj alternativních způsobů zemědělství a udržitelného hospodaření
v zemědělství, lesnictví a rybářství
Ekologické zemědělství (EZ) je již několik let nedílnou součástí agrární politiky MZe ČR. Jde
o perspektivní způsob hospodaření, který vytváří nový trh s produkty ekologického zemědělství
včetně nových pracovních příležitostí, přispívá k rozvoji a údržbě venkovské krajiny a k ochraně
všech složek životního prostředí. Nejvíce se tak přibližuje pojetí trvale udržitelného způsobu
hospodaření. Rozvoj ekologického zemědělství je také velikou šancí pro uplatnění jihočeských
biopotravin na trzích zemí EU, kde je po biopotravinách ze strany spotřebitelů stále větší
poptávka.
Aktivita:
Aktivita:

Podpora ekologických forem zemědělství
Podpora rozvoje agroturistiky a hipoturistiky
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Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:

S E Z I M O V O Ú S T Í 2016 - 2022

Prezentace zemědělství a souvisejících služeb
Diverzifikace činností zemědělských podniků a zavádění moderních technologií
Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích
Obnova a údržba polních a lesních komunikací
Dokončení komplexních pozemkových úprav

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 2.2:
-

obce
podnikatelské subjekty spojené se zemědělskou výrobou
obyvatelé města
neziskové organizace

GARANT a SPOLUPRÁCE:
Obce a sdružení obcí, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, Agrární komora,
podnikatelské subjekty, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pověřeny
i další organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2016 - 2022

Prioritní oblast 3
CÍL 3.1

Cestovní ruch, kultura, památky a sport

Zlepšit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu

POPIS CÍLE:
Význam cestovního ruchu jako plnohodnotného hospodářského odvětví generujícího příjmy
a pracovní místa v posledních letech trvale roste. Na území města se nachází kulturní, turistické
a přírodní zajímavosti. Ty však samy o sobě rozvoj cestovního ruchu nepřinesou, a je proto třeba
tento rozvoj vhodnými aktivitami podporovat. Jedná se zejména o zkvalitnění informačních
služeb a zavedení jednotného systému jejich propagace, budování a značení turistických tras,
rekonstrukci místních památek a celkové propojení a využití kulturních akcí. Hlavním cílem je
lepší využití turistického potenciálu města Sezimovo Ústí a jeho další zkvalitňování a rozšiřování.
Město Sezimovo Ústí má potenciál stát se místem nabízející odpočinek, pohodu a klid, kam se
budou návštěvníci právě z těchto důvodu vracet. Na tomto základě pak navrhnout aktivity
a kroky pro vytvoření image města jako místa pro odpočinek, pohodu a klid.
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Opatření 3.1.1 Zajištění informačních služeb pro návštěvníky
Na území města Sezimovo Ústí již funguje určitá informační síť pro potřeby cestovního ruchu.
Bude-li mít návštěvník k dispozici kvalitní informace o nabídce pro něj zajímavých míst na území
města, zvýší se tím celková konkurenceschopnost všech zainteresovaných podniků a institucí ve
městě. Je tedy potřeba zvýšit prezentaci všech aktivit a subjektů spojených s cestovním ruchem
s cílem zajistit komplexnost nabídky cestovního ruchu a snadnou rozpoznatelnost jejího původu
a tradice.
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:

Podpora a rozvoj stávající informační sítě pro návštěvníky
Zavedení systému jednotné propagace měst
Podpora činností spolků zabývajících se cestovním ruchem
Vytvoření jazykových mutací internetových stránek či zajímavých atraktivit
Zlepšení a rozšíření informačního a orientačního systému
Navázání kontaktů a spolupráce se zahraničními partnery

Opatření 3.1.2 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, pěších tras, naučných stezek
a doplňkových služeb
Kombinace výhodné polohy města, kulturních akcí a poměrně atraktivní krajiny vytváří
potenciál pro odpočinek a relaxaci. Cílem tohoto opatření je vytvoření takové infrastruktury pro
cestovní ruch, na jejímž základě bude řešená oblast považována za místo vhodné pro odpočinek,
relaxaci a klid a podpora rozvoje ubytovacích a doprovodných služeb.
Velkou tradici má na území města husitství. Z doby husitství se nachází na území města Kozí
hrádek. Pořádání různých akcí s husitskou tématikou přispěje k oživení a zpestření pobytu
návštěvníků.
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:

Podpora rozvoje ubytovacích a stravovacích služeb na území města
Rozvoj doplňkových služeb cestovního ruchu (půjčovny a opravny kol, lodí apod.)
Propagace a rozvoj agroturistiky
Spolupráce mezi městy s husitskou minulostí
Využití potenciálu husitství pro tvorbu nabídky a produktů cestovního ruchu
Vybudování aktivní spolupráce mezi subjekty veřejného, soukromého
a neziskového sektoru v oblasti cestovního ruchu
Podpora společných projektů partnerských měst
Rozvoj turistiky související s vodáctvím na řece Lužnici

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 3.1:
-

obce a města
podnikatelské subjekty
obyvatelé města
turisté

GARANT a SPOLUPRÁCE:
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Obce a sdružení obcí, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, regionální rozvojové
agentury, podnikatelské subjekty, Evropská unie, podle povahy aktivit mohou být implementací
pověřeny i další organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2016 - 2022
CÍL 3.2

Zajistit podmínky pro rozvoj kultury, ochranu památek a rozvoj odpovídající
sportovní infrastruktury

POPIS CÍLE:
Kulturní život má na území města silnou tradici. V této oblasti se nejlépe projeví schopnost
spolupráce veřejné správy, hospodářských subjektů, státního i soukromého sektoru, škol
a neziskových organizací.
Bohatá historie je na území města zastoupena památkově chráněnými objekty z různých
historických období. Tyto památky je třeba uchovat pro další generace. Samotné památky však
přestávají být po nějaké době turistickou atrakcí, proto je nutné zpracovat koncepci jejich využití
v oblasti cestovního ruchu, která by byla v souladu s koncepcí památkové péče.
Sportovní vyžití občanů je důležité pro uchování kvality života společnosti. Sport jako
volnočasová aktivita je preventivním opatřením před sociálně-patologickými jevy, udržuje dobrý
zdravotní stav obyvatel a kvalitní sportovní zázemí je také vhodným doplňkem balíčků
cestovního ruchu.
Cílem je tyto oblasti spojit a využít toho, co nabízejí pro zpestření nejen pobytu návštěvníků,
ale také obyvatel.

Opatření 3.2.1 Rozvoj obecné kultury obyvatel
Ačkoliv je spolkový život v města poměrně rozvinutý (velké zastoupení mají spolky, hasičské,
myslivecké a kulturní), je pro místní obyvatelstvo, zejména střední a starší generaci,
charakteristická nižší schopnost přizpůsobit se měnícím se společenským poměrům. To je
možné částečně eliminovat například podporou lidových tradic, kultury, zvyků a řemesel
spojených s historií území, vydáváním knih a publikací o historii města, podporou místních
knihoven atd. Rozvoj kulturních zařízení, divadel, galerií, kin a kulturních akcí na území města
vhodně doplní nabídku kulturního vyžití i pro obyvatelstvo.
Významnou roli v naplnění tohoto cíle mohou sehrát občanská sdružení, neziskový sektor
a spolupráce s místními školami a knihovnami.
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:

Podpora spolkového života ve městech a obcích města
Podpora místních zvyků, lidových tradic a řemesel
Budování dostatečné infrastruktury pro kulturní činnosti a akce
Podpora činnosti knihoven, kulturních zařízení, divadel, galerií, kin apod.
Naplňování standardů MK ČR knihovnami - zajištění dostupnosti služeb a nákupu
knihovního fondu
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Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
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Zajištění dostatečné provozní doby pro obyvatele a uživatele knihoven
Podpora zřizování nových muzejních expozic a jejich obnova
Zapojení husitského muzea do kulturních aktivit
Zapojení veřejnosti do využívání současných kulturních zařízení
Podpora vydávání publikací o městě, jeho historii apod.
Podpora kulturních akcí propagujících město
Rozvoj dalších kulturních aktivit (hudební festivaly, kulturní léta apod.)

Opatření 3.2.2
Ochrana kulturních památek a jejich využití v souladu s trvale
udržitelným rozvojem
Na území města Sezimovo Ústí se nachází několik cenných architektonických památek. Cílem
tohoto opatření je záchrana ohrožených kulturních památek efektivní, rychlou obnovou,
rekonstrukcí a optimálním využitím těchto památek ke zvýšení kvality života a pro kulturní,
společenské a ekonomické účely.
Aktivita:
Aktivita:

Rekonstrukce a údržba historických památek na území města
Zvýšení atraktivity Kozího hrádku a nalezení vhodného využití objektu
Fierlingerovy vily

Opatření 3.2.3

Vybudování odpovídající sportovní infrastruktury

Na území města vyvíjí aktivity několik sportovních klubů. Kvalita sportovních zařízení je
různá a nerovnoměrně rozmístěná. Dále je třeba rozšířit a zkvalitnit tyto zařízení s cílem
pozvednout jejich úroveň jak z hlediska společenského, tak z hlediska vytváření podmínek pro
rozvoj výkonnostního i rekreačního sportu.
Vybudování kvalitní sportovní infrastruktury přispěje ke zlepšení občanské vybavenosti,
umožní různé formy aktivního odpočinku a pořádání významných sportovních akcí. Stejně tak
přispěje ke zvýšení atraktivity území pro návštěvníky, neboť vybudovaná sportovní
infrastruktura bude sloužit jako doplňková nabídka pro volný čas a prodloužení pobytu
návštěvníků. Tím dojde k posílení image území jako oblasti pro relaxaci, pohodu a klid.
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:

Podpora činnosti sportovních zařízení na území města
Budování odpovídající sportovní infrastruktury
Rekonstrukce a modernizace stávající sportovní infrastruktury
Podpora zapojení občanů do pravidelné sportovní činnosti
Podpora aktivit volného času dětí a mládeže

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 3.2:
-

obce a města
obyvatelé, turisté
neziskové organizace
sportovní organizace
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GARANT a SPOLUPRÁCE:
Obce a sdružení obcí, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, podnikatelské subjekty,
neziskové organizace.
DOBA TRVÁNÍ:
2016 - 2022

Prioritní oblast 4

CÍL 4.1

Rozvoj lidských zdrojů

Dostupné a dostatečné vzdělání obyvatelstva

POPIS CÍLE:
Dostatečné a dostupné vzdělání obyvatelstva je v současné době chápáno jako samozřejmost
a právo každého občana. Vzdělaná a kvalifikovaná společnost je základním předpokladem pro
konkurenceschopnost jak české ekonomiky, tak ekonomiky menších celků jako jsou města,
a proto je potřeba odstraňovat bariéry, které brání dalšímu rozvoji vzdělávání, kterými jsou
méně rozvinutý systém celoživotního učení, nedostatečná nabídka a dostupnost základního,
středního a vysokého školství či nedostatečná motivace k celoživotnímu učení. Stejně tak je
nutné modernizovat, rekonstruovat či rozšiřovat stávající prostory tak, aby byly vhodné jak pro
výuku, tak pro další aktivity ve vzdělávání jako je další vzdělávání, rekvalifikace, školení
a semináře. Cíl 4.1 si klade za úkol zajištění rovnoměrného rozvoje ve všech těchto oblastech
vzdělávání.
Opatření 4.1.1

Rozvoj školství a vzdělanosti

Vzdělanost obyvatelstva je jedním z hlavních předpokladů pro další rozvoj města. Město
Sezimovo Ústí nabízí široké spektrum možností studia na všech úrovních. Existuje zde tradice
učňovského školství. Současným problémem je přizpůsobení výuky a studijních oborů potřebám
trhu práce. Kromě toho je také nutné udržovat dostatečně kvalitní technickou stránku výuky
(pomůcky, výpočetní technika) a stejně tak udržovat prostory škol tak, aby zabezpečovaly
bezproblémový průběh výuky a provozu.
Cílem tohoto opatření je podpora diverzifikace oborů již existujících škol a učilišť působících
na území města a vytváření podmínek pro příchod nových školských subjektů, v souladu
s potřebou trhu práce.
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:

Přizpůsobení a rozšíření studia odpovídající potřebám trhu
Podpora zavádění bakalářského a magisterského studia při vyšších odborných
a vysokých školách
Rozvoj mimoškolních aktivit jako součást systému prevence před sociálněpatologickými jevy
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Popularizace odborného vzdělávání pro žáky a rodiče
Vytvoření podmínek pro příchod/vznik vysoké školy
Obnova a rekonstrukce infrastruktury pro vzdělávání
Stavební úpravy části MŠ Lipová Sezimovo Ústí na zařízení pro péči o děti do 3 let
věku

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 4.1:
-

město Sezimovo Ústí
obyvatelé města, žáci a studenti
školská zařízení
-

neziskové organizace
GARANT a SPOLUPRÁCE:

Obce a sdružení obcí, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, školská zařízení, Úřad práce
Tábor, neziskové organizace, spolky, Evropská unie.
DOBA TRVÁNÍ:
2016 – 2022

Cíl 4.2

Dostatečně kvalifikovaná pracovní síla odpovídající potřebám trhu

POPIS CÍLE:
V současné době je problém dostatečně kvalifikovaná pracovní síla odpovídající potřebám
trhu. Tento problém není specifikem pouze řešeného území, ale také kraje i ČR. Cílem je vytvořit
takové podmínky, kdy střední školy a učiliště bude opouštět kvalifikovaná pracovní síla
odpovídající potřebám trhu. Je tedy nutné začít s informováním o možnostech studia
a budoucího uplatnění již na základních či středních školách. Důležitou roli sehrávají
rekvalifikace a vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů dle potřeb trhu. Absolventi a vyučení
se potýkají s nedostatkem zkušeností z praxe.

Opatření 4.2.1 Rozvoj spolupráce mezi podnikatelskými subjekty, vzdělávacími
institucemi a Úřadem práce
V současnosti trpí trh práce nedostatkem kvalifikované pracovní síly, a to především na
odborné technické úrovni, a to především pro obory ve strojírenství, stavebnictví,
elektrotechnice. Dále chybí odborná pracovní síla v řemeslných oborech, a to prakticky v celém
spektru činností. Situace je dána především malou popularitou řemeslných a odborných
technických profesí jak mezi žáky, tak mezi rodiči, kteří mají na rozhodování o nástupu na
střední školy a učební obory výrazný vliv. Obecně stále převládá mylná představa, že absolventi
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humanitních oborů, pokud možno s co nejvyšším dosaženým vzděláním, mají nejlepší šanci
uplatnit se na trhu práce.
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:

Rozvoj komunikace a spolupráce mezi školami a podnikatelskými subjekty
Podpora vzniku absolventských a učňovských míst v podnicích
Podpora a vznik vzdělávacích kurzů pro zaměstnance a zaměstnavatele
Podpora celoživotního vzdělávání obyvatelstva

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 4.2:
-

obce
obyvatelé města
školní zařízení
neziskové organizace

GARANT a SPOLUPRÁCE:
Obce a sdružení obcí, ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, školská zařízení, Úřad práce
v Táboře, neziskové organizace, spolky, Evropská unie.
DOBA TRVÁNÍ:
2016 - 2022

Prioritní oblast 5
CÍL 5.1

Kvalita života

Zajistit podmínky pro kvalitní život obyvatel města

POPIS CÍLE:
Výstavba bytů a domů je velmi důležitá a dostatečné vybavení v této oblasti hraje důležitou
roli při hospodářském růstu území města Sezimovo Ústí. V posledních 10 letech dochází na
území města k poklesu nebo stagnaci výstavby bytů a domů (to se projevilo i na úrovni
Jihočeského kraje a České republiky). Výsledkem tohoto cíle by měl být vyrovnaný rozvoj
bytového a domovního fondu. Součástí cíle je i vytváření podmínek pro dostupnost služeb.
Opatření 5.1.1
a obcích

Vytváření podmínek pro bydlení a dostupnost služeb ve městech

Město počítá ve svém územním plánu s novou zástavbou a má na ni vyčleněny i pozemky.
Nestačí však pouze zajišťovat podmínky pro novou bytovou výstavbu, problémem je
i nedostatečná infrastruktura, která úzce souvisí s nedostatkem financí na její rozvoj. Problémem
větších měst je sílící nutnost regenerovat panelová sídliště a vytvořit podmínky pro přeměnu
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exteriérů panelových sídlišť ve víceúčelové celky, a všestranně tak zlepšit obytné prostředí
těchto specifických urbanistických jednotek.
Dalším dílčím cílem tohoto opatření je dosažení bezbariérového prostředí v objektech
občanské vybavenosti, ve veřejné dopravě a na veřejných komunikacích. Vytvořením příznivých
podmínek může být nejen snížen dopad zdravotního postižení, ale také vyrovnány příležitosti ke
stejně aktivnímu životu, jako mají lidé bez zdravotního postižení či se sníženou schopností
pohybu a orientace. Požadavek na zabezpečení bezbariérového přístupu pro zdravotně
postižené osoby není řešen pouze tímto opatřením, ale prostupuje napříč všemi aktivitami, které
mohou mít na tento zájem dopad. Ve všech projektech, obsažených ve strategickém plánu, je
požadavek na bezbariérový přístup zastoupen. V tomto smyslu je strategie odstraňování bariér
součástí strategického plánu města.
Smyslem opatření je připravovat takové podmínky, které přispějí k udržení obyvatelstva ve
městě a zároveň v něm zvýší kvalitu bydlení a dostupnost služeb v širším pojetí.
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:

Podpora využití stávajícího bytového a domovního fondu města
Obnova bytového a domovního fondu
Regenerace panelových sídlišť
Vytvoření podmínek pro novou bytovou výstavbu v návaznosti na územní plán
města
Vytvoření podmínek pro bydlení mladých manželů, rodin s dětmi apod.
Odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a
na veřejných prostranstvích

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 5.1:
-

obce a města
obyvatelé města

GARANT a SPOLUPRÁCE:
Obce a sdružení obcí, jednotlivá ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, Evropská unie,
podle povahy aktivit mohou být implementací pověřeny i další organizace a podnikatelské
subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2015 – 2022
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Dostatečně fungující zdravotní a sociální služby, zajištění bezpečnosti
obyvatelstva při krizových situacích

POPIS CÍLE:
Pro spokojený život obyvatel města je důležité, aby byl pro všechny k dispozici dostatek
zdravotnických a sociálních služeb. Úroveň těchto služeb na území reflektuje respektování
a dodržování lidských práv všech občanů a přispívá ke spokojenosti obyvatel, a tím ke stabilitě
obcí.
Cílem je dosažení vyvážené situace v sociální oblasti, která vytvoří základ pro kvalitní životní
podmínky všech obyvatel města a garantuje přiměřené sociální jistoty, zdravotnictví a možnosti
rozvoje životního stylu a životních šancí.
Opatření 5.2.1

Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a zdravotních služeb

Služby a zařízení zdravotní a sociální péče, včetně veřejné zdravotní služby, by měly být
dostupné ve všech obcích a městech aglomerace, a to v potřebném rozsahu i odborné struktuře.
Důležitým úkolem v této oblasti je vytvoření vzájemně provázané sítě zdravotní a sociální
péče schopné adresně reagovat na zdravotní a sociální potřeby občanů města. V praxi to
znamená vytvoření a funkční propojení jednotlivých oborů a zařízení působících v těchto
oblastech. Zařízení ve městě je nutné zapojit do podobného zdravotně-sociálního systému
v rámci ORP Tábor či celého kraje.
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:

Vytvoření efektivní a funkční sítě zdravotnických a sociálních služeb
Podpora a rozvoj fungování stávajících zdravotních zařízení a sociálních služeb
Zlepšení kvality péče o seniory
Vyřešení problému rehabilitační péče
Zapojení dobrovolníků do systému poskytování sociálních a zdravotních služeb

Opatření 5.2.2

Zajištění bezpečnosti obyvatelstva při krizových situacích

Krizové situace jsou spojeny s ohrožením života a majetku. Příkladem mohou být povodně
2002 nebo 2006. Kromě těchto živelných katastrof se v současné době projevují i další faktory hrozba terorizmu, ekologické havárie apod. Při ochraně životů a majetku je nutné zlepšovat
spolupráci v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS), budování varovných
a vyrozumívacích systémů a zlepšování vybavenosti jednotlivých složek IZS.
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:
Aktivita:

Rozvoj integrovaného záchranného systému
Obnova nevyhovujícího technického zařízení jednotky sboru dobrovolných hasičů
Rekonstrukce hasičských zbrojnic
Zavedení výstražných a informačních systémů
Modernizovat předpovědní a hlásnou varovnou službu

CÍLOVÉ SKUPINY PRO CÍL 5.2:
-

obce a města
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obyvatelé města
Jednotka sboru dobrovolných hasičů

GARANT a SPOLUPRÁCE:
Obce a sdružení obcí, jednotlivá ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, Evropská unie,
zdravotnická zařízení, zařízení poskytující sociální péči, podle povahy aktivit mohou být
implementací pověřeny i další organizace a podnikatelské subjekty.
DOBA TRVÁNÍ:
2016 – 2022
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Akční plán rozvoje města Sezimovo Ústí

Akční plán rozvoje města Sezimovo Ústí předkládá soubor základních projektů, které
obce i další subjekty působící na území města považují v nejbližší době za nejdůležitější. Projekty
jsou v souladu se zpracovanou strategickou částí programu zařazeny pod jednotlivá opatření,
která svým obsahem naplňují.

Seznam doporučených projektů

Prioritní oblast 1: Infrastruktura a životní prostředí
Číslo
projektu

Název projektu

Předkladatel

Odhadovaná částka

Cíl 1.1 Zlepšením stavu dopravní a technické infrastruktury zajistit další rozvoj města
Opatření č. 1.1.1 Zlepšení současného stavu dopravní infrastruktury a udržení dopravní
obslužnosti
1.1.1.1

Komplexní řešení komunikace Rudé armády v Sezimově
Ústí

Sezimovo Ústí

35 000 000 Kč

Opatření č. 1.1.2 Úpravy a doplnění dopravního skeletu místních komunikací města,
zajišťujících lepší průjezdnost, doprava v klidu
1.1.2.1

Rekonstrukce ulice Švehlova v Sezimově Ústí etapa I.

Sezimovo Ústí

5 000 000 Kč

1.1.2.2

Rekonstrukce ulice Švehlova v Sezimově Ústí etapa II.

Sezimovo Ústí

10 000 000 Kč

1.1.2.3

Rekonstrukce ulic
v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

4 000 000 Kč

1.1.2.4

Rekonstrukce
a zobousměrnění
v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

5 000 000 Kč

1.1.2.5

Rekonstrukce ulice Lipová v Sezimově Ústí etapa I.

Sezimovo Ústí

3 000 000 Kč

1.1.2.6

Rekonstrukce ulice Lipová v Sezimově Ústí etapa II.

Sezimovo Ústí

2 600 000 Kč

1.1.2.7

Rekonstrukce ulice Pionýrů v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

5 000 000 Kč

1.1.2.8

Rekonstrukce ulice Švermova v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

9 500 000 Kč

1.1.2.9

Vybudování parkoviště autobusů MHD na konečné
zastávce MHD v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

1.1.2.10

Oprava prostoru před provozovnou J+K a objektu
Petrklíč v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

500 000 Kč

Prokopa

Holého

a Klášterní

ulice

Táboritů
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1.1.2.11

Oprava parkoviště u areálu házené v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

400 000 Kč

1.1.2.12

Napojení RD v lokalitě „Nad Střelnicí“ místní
komunikací, chodníkem a inženýrskými sítěmi –
Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí

5 000 000 Kč

1.1.2.13

Napojení obytných domů v lokalitě „Kociánka“ místní
komunikací, chodníkem a inženýrskými sítěmi –
Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí

19 000 000 Kč

1.1.2.14

Napojení rodinných domů v lokalitě „Kociánka“ místní
komunikací, chodníkem a inženýrskými sítěmi –
Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí

37 000 000 Kč

1.1.2.15

Regenerace chodníku Jiráskova v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

1 000 000 Kč

1.1.2.16

Rozšíření parkovacích ploch za čp. 1113 v Sezimově
Ústí

Sezimovo Ústí

900 000 Kč

1.1.2.17

Rekonstrukce ulice Hromádkova v Sezimově Ústí etapa
I.

Sezimovo Ústí

6 600 000 Kč

1.1.2.18

Regenerace chodníků – ulice 1. Máje v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

1 300 000 Kč

1.1.2.19

Regenerace chodníků – ulice Dukelská

Sezimovo Ústí

2 300 000 Kč

1.1.2.20

Regenerace chodníků – ulice Lipová

Sezimovo Ústí

2 300 000 Kč

1.1.2.21

Chodník a komunikace ul. K Vodárně v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

1 300 000 Kč

1.1.2.22

Rozšíření ulice Ke Hvězdárně v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

800 000 Kč

1.1.2.23

Úprava parkovacích zálivů ul. Okružní v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

1 000 000 Kč

1.1.2.24

Rekonstrukce ulice Pod Vrbou v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

4 000 000 Kč

1.1.2.25

Napojení lokality „Na Vrších“ na místní komunikaci

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

1.1.2.26

Rekonstrukce ulice Šafaříkova v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

1.1.2.27

Rekonstrukce ulice Vítkovecká v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

1.1.2.28

Rekonstrukce ulice Mlýnská v Sezimově Ústí etapa II.

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

1.1.2.29

Rekonstrukce ulice Nad Mýtem v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

1.1.2.30

Rekonstrukce ulice Na Mýtě v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

Opatření č. 1.1.3 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu a cykloturistiku
1.1.3.1

Propojení měst táborské aglomerace cyklostezkou

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

1.1.3.2

Rekonstrukce cyklostezky a lávky přes silnici I/3 (E55)
v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

3 000 000 Kč

Opatření č. 1.1.4 Vodohospodářská infrastruktura
1.1.4.1

Vodovodní řad, kanalizace lokalita Kociánka BD

Sezimovo Ústí

6 700 000 Kč

1.1.4.2

Vodovodní řad, kanalizace lokalita Kociánka RD

Sezimovo Ústí

37 000 000 Kč
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Rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě „Baťova
kolonie“ v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

120 000 000 Kč

Cíl 1.2 Zlepšení stavu ovzduší, environmentálního vzdělávání a výchovy a nakládání
s odpady
Opatření č. 1.2.1 Zlepšení stavu ovzduší
1.2.1.1

Plynofikace nové zóny lokalita Kociánka BD

Sezimovo Ústí

1 200 000 Kč

1.2.1.2

Plynofikace nové zóny lokalita Kociánka RD

Sezimovo Ústí

5 000 000 Kč

Opatření č. 1.2.3 Zlepšení nakládání s odpady
1.2.3.1

Likvidace BRKO v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

Cíl 1.3 Ochrana přírody a zachování rázu krajiny města
Opatření č. 1.3.3 Obnova a údržba charakteru krajiny a vzhledu města
1.3.3.1

Rekonstrukce Husova náměstí v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

6 000 000 Kč

1.3.3.2

Revitalizace prostoru podél železničního koridoru
(Třešňovka)

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

1.3.3.3

Revitalizace „Rybízovny“

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

1.3.3.4

Výsadba aleje k lokalitě „Na Vrších“ v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

Prioritní oblast 3: Cestovní ruch, kultura, památky a sport
Číslo
projektu

Název projektu

Předkladatel

Odhadovaná částka

Cíl 3.1 Zlepšit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu
Opatření č. 3.1.1 Zajištění informačních služeb pro návštěvníky
3.1.1.1

Vybudování turistického informačního systému města
Sezimova Ústí

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

3.1.1.2

Vybudování turistického informačního centra města
Sezimova Ústí

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

Opatření č. 3.1.2 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, pěších tras, naučných stezek
a doplňkových služeb
3.1.2.1

Obnovení značení historických objektů města Sezimovo
Ústí

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

3.1.2.2

Dostavba šaten letního kina v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

400 000 Kč

Cíl 3.2 Zajistit podmínky pro rozvoj kultury, ochrany památek a rozvoj odpovídající
sportovní infrastruktury
Opatření č. 3.2.1 Rozvoj obecné kultury obyvatel
3.2.1.1

Pořádání akcí vycházejících z tradic města

Sezimovo Ústí

200 000 Kč
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Kino a víceúčelová budova Spektrum
– realizace
úsporných opatření ke snížení energetické náročnosti

Sezimovo Ústí

3 000 000 Kč

Opatření č. 3.2.2 Ochrana kulturních památek a jejich využití v souladu s trvale udržitelným
rozvojem
3.2.2.1

Opravy NKP Kozí Hrádek

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

3.2.2.2

Revitalizace parku Fierlingerovy vily a opravy budov
areálu Fierlingerovy vily

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

Opatření č. 3.2.3 Vybudování odpovídající sportovní infrastruktury
3.2.3.1

Vybudování sportovního areálu (atletická dráha,
multifunkční hřiště) v prostoru ZŠ Školní náměstí 628,
Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí

10 000 000 Kč

3.2.3.2

Rekonstrukce kryté
v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

200 000 Kč

3.2.3.3

Rekonstrukce východní tribuny stadionu Soukeník
v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

200 000 Kč

3.2.3.4

Rozšíření sportovně – relaxačního centra Třešňovka
v Sezimově Ústí o další aktivity

Sezimovo Ústí

600 000 Kč

3.2.3.5

Rekonstrukce přístavku tělocvičny u ZŠ 9. května
v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

3 500 000 Kč

3.2.3.6

Rekonstrukce a modernizace sportovní haly v Sezimově
Ústí

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

3.2.3.7

Rekonstrukce a
v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

Předkladatel

Odhadovaná částka

tribuny

stadionu

modernizace

Soukeník

tenisového

areálu

Prioritní oblast 4: Rozvoj lidských zdrojů
Číslo
projektu

Název projektu

Cíl 4.1 Dostupné a dostatečné vzdělání obyvatelstva
Opatření č. 4.1.1 Rozvoj školství a vzdělanosti
4.1.1.1

Rekonstrukce objektu bývalé ZUŠ Školní náměstí
Sezimovo Ústí
v Sezimově Ústí na městskou knihovnu

5 000 000 Kč

4.1.1.2

Rekonstrukce MŠ Lipová Sezimovo Ústí, rekonstrukce
Sezimovo Ústí
sociálního zařízeni

7 500 000 Kč

4.1.1.3

Rekonstrukce soc. zařízení ZŠ Švehlova Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí

1 100 000 Kč

4.1.1.4

Rekonstrukce učeben odborných
9. května v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

2 200 000 Kč

4.1.1.5

Rekonstrukce učeben odborných předmětů v ZŠ Školní Sezimovo Ústí

2 200 000 Kč

předmětů

v ZŠ
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náměstí v Sezimově Ústí
4.1.1.6

Stavební úpravy části MŠ Lipová Sezimovo Ústí na
Sezimovo Ústí
zařízení pro péči o děti do 3 let věku

1 200 000 Kč

Prioritní oblast 5: Kvalita života
Číslo
projektu

Název projektu

Předkladatel

Odhadovaná částka

Cíl 5.1 Zajistit podmínky pro kvalitní život obyvatel města
Opatření č. 5.1.1 Vytváření podmínek pro bydlení a dostupnost služeb ve městech
a obcích
5.1.1.1

Regenerace panelového sídliště Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí

8 500 000 Kč

5.1.1.2

Regenerace sídliště „ Nechyba“ Sezimovo Ústí – hřiště
pro děti a mládež

Sezimovo Ústí

500 000 Kč

5.1.1.3

Vybudování technické infrastruktury pro bytovou
výstavbu a rodinných domů lokalita Kociánka*)

Sezimovo Ústí

5 000 000 Kč

5.1.1.4

Územní plán města Sezimovo ústí – aktualizace, změna

Sezimovo Ústí

400 000 Kč

5.1.1.5

Zateplení budovy MěÚ v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

5.1.1.6

Rekonstrukce a zateplení bytového domu č.p. 638
v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

5.1.1.7

Rekonstrukce a zateplení objektu sauny v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

5.1.1.8

Hřiště v ul. Průmyslová v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

500 000 Kč

5.1.1.9

Rekonstrukce hřiště v Lužnické ulici v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

500 000 Kč

5.1.1.10

Rekonstrukce hřiště MŠ 9. května v Sezimově Ústí

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

5.1.1.11

Zřízení bezbariérového vstupu do budovy České pošty,
s.p. a České spořitelny, a.s.

Sezimovo Ústí

320 000 Kč

Cíl 5.2 Dostatečně fungující zdravotní a sociální služby a zajištění bezpečnosti obyvatelstva
při krizových situacích
Opatření č. 5.2.1 Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a zdravotních služeb
5.2.1.1

Dům s pečovatelskou službou a denním stacionářem

Sezimovo Ústí

100 000 000 Kč

Opatření č. 5.2.2 Zajištění bezpečnosti obyvatelstva při krizových situacích
5.2.2.1

Zázemí JSDH – hasičárna v Sezimově Ústí

5.2.2.2

Modernizace a rozšíření
systému v Sezimově Ústí

městského

kamerového

Sezimovo Ústí

nevyčísleno

Sezimovo Ústí

nevyčísleno
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B.4 Podpora realizace plánu
Pro úspěšnou realizaci strategického plánu je důležité nastavení jeho postupného naplňování.
Zajištění řízení a naplňování Strategického plánu rozvoje města Sezimovo Ústí realizační
skupinou
Realizační role
Garant
Koordinátor
Další zástupci realizační
skupiny

Kompetentní pozice
starosta
oddělení životního prostředí

Jméno
Mgr. Ing. Martin Doležal
Bc. Petr Klíma
Bc. Jan Novotný
Ing. Miroslava Svitáková
Ing. Jiří Prokop
Mgr. Petra Nedvědová

Garant zodpovídá za věcné naplňování Akčního plánu a vytváří podmínky pro jeho řízení. Řeší
problematiku realizace aktivit v čase a návaznosti na aktuální podmínky a možnosti obce.
Navrhuje a iniciuje změny vyplývající z nutnosti adaptovat plán na nové podmínky, ať už na
národní, krajské či místní úrovni. Předkládá zastupitelstvu zprávy o realizaci plánu a navrhuje
jeho případné aktualizace. Svolává případná jednání pracovní skupiny.
Koordinátor zodpovídá za všechny činnosti spojené s administrativní podstatou činností
spojenou s naplňováním a aktualizací plánu. Zodpovídá za dodržení harmonogramu
vyhodnocování plnění plánu. Řídí přípravu podkladů pro rozhodování zastupitelstva obce.
Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů a přípravu aktualizací, souhrnů, zpráv a dalších podkladů
v návaznosti na využití plánu. Zajišťuje sběr podkladů od dalších zástupců realizační skupiny pro
vyhodnocení a aktualizaci plánu.
Další zástupci realizační skupiny mají za cíl usměrňovat realizaci plánu rozvoje města –
iniciovat realizaci rozvojových opatření a aktivit, projednávat podněty vztahující se k realizaci
opatření a aktivit, schvalovat zprávy o realizaci, projednávat změny, delegovat jednotlivé
činnosti a pravomoci na odpovědné osoby, předávat podklady pro vyhodnocení plánu
koordinátorovi, aj.
Setkávání realizační skupiny
Všichni zástupci realizační skupiny se budou scházet dle aktuální potřeby – minimálně 1 x za rok
v období přípravy rozpočtu na následující rok. Setkání bude iniciováno starostou.
Zpřístupnění dokumentu
Dokument bude dostupný z webových stránek města Sezimovo Ústí, v tištěné podobě pak
k dispozici u starosty obce a na městském úřadě.
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Hodnocení plnění plánu:
Na vyžádání zastupitelstva bude provedeno vyhodnocení plnění plánu a předložena zpráva
zastupitelstvu obce.
Aktualizace plánu:
Každé 2 roky a v případě potřeby dříve, bude provedena aktualizace Akčního plánu
a analytické části plánu se zapracováním dopadů zrealizovaných projektových záměrů. Plán
bude aktualizován v souvislosti se změnami ve všech oblastech socio-ekonomického rozvoje.
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