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Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Všemyslice,
vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán
je koncepční a rozvojový dokument vytvořený obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu
veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a
ekologického charakteru na území obce. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi
slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek.
Základní myšlenka rozvoje obce spočívá ve vytvoření kvalitního prostředí pro lidi v současné době
žijící a pracující v obci. Cílem je ale i vytvoření kvalitních podmínek pro zvyšování počtu obyvatel
v obcích.
Všeobecný cíl
Zvýšení kvality života a atraktivity území využívání zdrojů území při uplatňování principu trvale
udržitelného rozvoje.
Specifické cíle


Obnova a rozvoj infrastruktury obcí



Zkvalitnění občanské vybavenosti obcí



Obnova a rozvoj kulturního dědictví

Základním problémem obcí v regionu je nízká úroveň vybavenosti, rozsahu a dostupnosti základní
infrastruktury. Stav řady komunikací je nevyhovující. Je potřeba rekonstrukce i výstavba nových
chodníků. V některých obcích absence chodníků ohrožuje zdraví a životy obyvatel. V občanské
vybavenosti chybí prostředky na opravu společenských, kulturních a dalších objektů obcí a NNO.
Proto je věnována značná pozornost této oblasti. Navíc je zde i nadále podporována spolupráce
partnerů v území při rozvoji regionu.

Charakteristika území:
Obec Všemyslice je součástí mikroregionu Vltavotýnsko, který se rozkládá v severní části okresu
České Budějovice v samém středu Jihočeského kraje. Sousedí s okresy Písek a Tábor. Oblast
Vltavotýnska tvoří přechod severního okraje Budějovické pánve a západního okraje Třeboňské pánve
v mírně zvlněnou Táborskou pahorkatinu na severu. Ze severozápadní strany zasahují do správního
obvodu Písecké hory, směrem jihozápadním se reliéf terénu svažuje do poměrně rovinaté Vodňanské
(Blatské) pánve. Celkově má podstatná část Vltavotýnska charakter zvlněné náhorní roviny, jejíž
nadmořská výška kolísá od 352 m n. m. Neznašov u soutoku Lužnice a Vltavy do výše 626 m n. m.,
Vysoký Kamýk v Píseckých horách. Značnou úlohu na utváření krajiny mají dva významné vodní
toky – Vltava a Lužnice, vytvářející v jinak mírně zvlněné krajině výrazně zahloubená koryta se
strmými zalesněnými břehy. Obecní úřad Všemyslice spravuje 5 místní částí: Bohunice, Neznašov,
Slavětice, Všemyslice, Všeteč.
Bohunice - osada ležící asi 2 km jižně od Neznašova.
Neznašov - je malá ves ležící v okrese České Budějovice asi 3 km západně od Týna nad Vltavou nad
soutokem řek Lužnice a Vltavy v nadmořské výšce 426 m.
Slavětice - Osada ležící asi 2 km jihozápadně od Neznašova.
Všemyslice - Obec leží 2 km vzdušnou čarou jihozápadně od Neznašova.
Všeteč- Osada ležící asi 3 km vzdušnou čarou směrem na západ od Neznašova.

Mlýn u Trůblů

Zaniklá osada Kořensko - dnes zaniklá osada Kořensko, lokalita ležící asi 0,5 km od Neznašova
směrem severním. Nachází se pod soutokem Vltavy s Lužnicí. Dnes je toto území částečně zatopeno a
bohužel se zde nenajde už ani jedna původní stavba. Kořensko bývalo spojeno s děním na řece Vltavě,
v neposlední řadě také s plavením dřeva a s voraři.

Drobná lidová a sakrální architektura v obci
Hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice, kde se uchovaly kapličky s lidovými malbami podobné
kapličkám v nedalekých Albrechticích nad Vltavou nalezneme i v Neznašově.

Za kostelem Nejsvětější Trojice stojí nad srázem k Vltavě barokní kaple z 18. století - hrobka rodu
Berchtoldů v Neznašově. Stojí asi 200 m za místním hřbitovem, nad srázem vyhlídky na soutok řek
Vltavy a Lužnice. Jde o novobarokní stavbu z roku 1930, která byla postavena nákladem rodiny JUDr.
Schnöblinga. Má podobu rozměrné kaple. Složitý půdorys stavby má podobu řeckého kříže. Východní
část tvoří polokruhové kněžiště. Výrazným prvkem stavby je vysoký volutový štít se železným
křížem, ukotveným na vrcholu. Nad dveřmi je nápis: "V náruči Boží, z které jsme vyšli, se navečer
všichni sejdeme zas". Hrobka se postupně dostala do velmi špatného stavu a byla značně
zdevastována. Přechází do vlastnictví České republiky a ta ji bezúplatně v roce 1996 předává Obci
Všemyslice. Obec v letech 1999 - 2000 provádí nákladnou rekonstrukci. Smuteční plastika v interiéru
hrobky rodů Berchtoldů v Neznašově je umístěna vpravo za vchodem do hrobky. Ze skalní plošiny
pod kaplí je pěkný výhled na soutok Vltavy s Lužnicí.

Jihovýchodně od vsi v údolí Bohunického potoka je židovský hřbitov ze 17. století, který byl založen
po vypuzení židů z Týna nad Vltavou.

Na levém břehu Vltavy proti ústí řeky Lužnice jsou zachovány pozůstatky pravěkého knovízského
hradiště z mladší doby bronzové. Nedaleko odtud středověkou těžební činnost dokládají Čertovy díry.
Při ústí Bohunického potoka na místě s léčivým pramenem byla vybudována kaple Sv. Anny, která
byla zapsána již v Josefínském katastru v roce 1785. Její současná podoba je z přestavby z roku 1909.

Kaple Sv. Anny
Na Kozím vrchu se nachází hradiště z doby bronzové, doklady osídlení jsou i v okolí Slavětic a
bronzový nález byl učiněn i ve Všemyslicích.
V části Zbojiště při cestě z Neznašova do Všemyslic stojí hranolová Boží muka připomínající srážku
pruského a rakouského vojska v roce 1744.

Pomníky padlých z 1. a 2. Světové války se nacházejí v Bohunicích, Neznašově a Všemyslicích.

Pomník – Bohunice

Náves, veřejné prostory, parky, rekreační plochy a zeleně
V místní části Neznašov se nachází budova obecního úřadu, pošta, kulturní dům se společenským
sálem, místní hostinec a prodejna potravin. V Neznašově je MŠ, která byla komplexně opravena a její
prostory rozšířené o boční přístavbu a výstavbu 1. NP (r. 2015). Tady je třída, ložnice dětí, sociální
zařízení a sklad. Budova školy v Neznašově byla nejen zrekonstruována ale také i rozšířena (2016),
dále pak vybavena novým nábytkem a školními potřebami. Rozšíření se realizovalo využitím půdních
prostor, kde vznikla nová třída, školní družina, sociální zařízení, úklidová místnost a kabinet.
Obecní úřad Všemyslice

Základní škola Neznašov

Mateřská školka Neznašov

V Bohunicích bylo vybudováno víceúčelové hřiště pro volnočasové aktivity, v r. 2017 opraven most u
Mikšátků v návaznosti na zajišťování protipovodňových opatření obce Všemyslice. Víceúčelové
sportoviště bylo vybudováno i v místní části Všeteč, v r. 2017 byla pak realizována rekonstrukce
vnitřních prostor bývalé ZŠ Všeteč spolu s plánovanou výměnou oken.
V obci za podpory grantového programu Jihočeského kraje byly pořízeny nové autobusové zastávky
(Všemyslice 2x a Neznašov 1x). V Bohunicích a ve Všeteči byly kompletně opraveny stávající
autobusové zastávky zděné. Byla též realizovaná částečná rekonstrukce veřejného osvětlení.
Přírodní rezervace

Rozprostírá se kolem rozhledny Vysoký Kamýk, leží v jihovýchodní části Mehelnické vrchoviny,
zhruba 2,5 km severozápadně od Všeteče. Je součástí souvislého lesního komplexu, jehož převážná
část leží v přírodním parku Písecké hory.
Písecké hory jsou známé těžbou zlata, bohatě zastoupeného především v náplavech potoků. Hlubinné
dobývání zlata menšího rozsahu zase potvrzují zasypané šachty na severozápadním svahu „Kometa“.
Podstatná část Píseckých hor, jejíž součástí jsou také vrchy Malý a Velký Kamýk, je od roku 2001
chráněna jako přírodní park.
Naučná stezka Za neznašovským kohoutem
Obec Všemyslice v roce 2013-2014 naplnila zbudování Naučné stezky. Naučná stezka je v celkové
délce 5 560 m, z toho 1 530 m vede lesním porostem. Na stezce je umístěno celkem 13 informačních
tabulí a 7 zastavení určených k odpočinku. Jedná se o uzavřený okruh se 2 odbočkami. Stezka tvoří

obraz ptáka – kohouta, kterého měli ve svém heraldickém znaku majitelé neznašovského panství
Kořenští z Trešova.

Rozhledna Vysoký Kamýk
Vysoký Kamýk byl za dob Rakousko – Uherska vybrán pro umístění stejnojmenného bodu
trigonometrické sítě. Trigonometrický bod I. řádu zaměřil roku 1864 Vojenský zeměpisný ústav ve
Vídni na nižší plošince vrcholu uprostřed čtvercového kamenného náspu, na kterém od roku 1931
stála dřevěná pětipatrová měřická věž, která se časem rozpadla.
Trigonometrický bod č. (22-41) 19 Vysoký Kamýk je stabilizován 65 cm vysokým žulovým
hranolem. Bod je součástí České státní trigonometrické sítě a zároveň astronomicko-geodetické sítě a
patří mezi význačné body geodetických základů České republiky. Vzhledem k významu bodu je tento
chráněn chráněným územím, které je vymezeno kružnicí o poloměru 150 m, jejíž střed je totožný se
středem spojnice trigonometrického bodu a měřické věže.
Významné geodetické místo bylo roku 1941 zdokonaleno postavením 16 m vysoké zděné sedmiboké
věže na nejvyšším bodu Kamýku, která sloužila k provádění měřických prací v trigonometrické síti.
Za války byla měřická věž dokonce využívána pro spojení armád wehrmachtu a po válce také jako
turistická vyhlídka po okolí. Od té doby měřická věž nadále plní funkci signalizačního zařízení
zmíněného trigonometrického bodu. Správcem věže je Zeměměřický úřad.
V roce 2011 prošla veřejnosti nepřístupná měřická věž rozsáhlou rekonstrukcí díky potřebám
společnosti T - Mobile Czech Republic a.s., která byla investorem. V rámci této rekonstrukce byla

měřická věž uzpůsobena tak, aby mohla současně plnit funkci rozhledny. Nově upravená zděná stavba
byla obestavěna novou ocelovou příhradovou konstrukcí zachovávající tvar sedmiúhelníku. Ocelová
příhradová věž nesoucí přenosová zařízení operátora sítě mobilních telefonů je vysoká 46 m. Ve výšce
32,85 m nad terénem je umístěna vyhlídková plošina rozhledny, která byla nově otevřena pro
veřejnost 1. 5. 2012.

Vodní plochy a vodoteče
Nedaleko obce (asi 1 km po proudu Vltavy) byla v roce 1992 uvedena do provozu hydroelektrárna
jako součást vodního díla Kořensko. Vodní dílo Kořensko, bylo dostavěno v roce 1992. Tato malá
přehrada je od Orlické přehrady směrem proti proudu Vltavy první a navazující přehradou. K dispozici
je zde plavební komora, jež je používána pro lodní dopravu. V r. 2017 byla zkolaudována stavba
„Modernizace rejd plavební komora Kořensko“, ř. km 200,210-200,685. Plavební komorou se dá proti
proudu mj. dostat do Týna nad Vltavou a asi 0,5 km proti proudu Lužnice.

Obec Všemyslice vlastní několik obecních rybníků a vodních nádrží, mezi které patří:
Rybník – Obecňák v Bohunicích, rybník U Turýnků a Za Jelínků ve Všemyslicích. V Neznašově se
nachází rybníky U Peterků, U pivovaru a Židovák. Obecní požární nádrže jsou v Bohunicích a ve
Všeteči.

Energetické a telekomunikační sítě a objekty
Zásobování elektrickou energií
Koncepce zásobování elektrickou energií zůstává zachována. Napojení nově navrhovaných
lokalit v územním plánu nevyžaduje nutné posílení.
Zásobování plynem
Ve správním území obce Všemyslice se plynovodní síť vyskytuje. Ve výhledu budování ZTV II-IV se
předpokládá její rozšíření, zvláště pak v obci Neznašov.
Zásobování teplem
V obci se nenachází žádný centrální zdroj tepla. Řada objektů je vytápěna elektrickou
energii, plynem nebo pevnými palivy. Část obecních objektů je vytápěna OZR – štěpky.
Radiokomunikace
Vysílače mobilní telefonní sítě jsou umístěny mimo území obce kromě nově instalovaného vysílače na
hranici správního území – vysílač Vysoký Kamýk, signál pokrývá část řešeného území, správcem věže
je Zeměměřický úřad.

Vodohospodářské objekty a objekty pro sběr a likvidaci odpadů
Zásobování vodou
Koncepce zásobování vodou zůstává zachována. Vodovodní řad v majetku obce (voda z vodní nádrže
Římov) je rozvedena po všech místních částí obce Všemyslice. Provozovatelem vodovodu je firma
ČEVAK a.s.

Kanalizace a čištění odpadních vod
V obci Všemyslice, místní část Neznašov je v provozu nová ČOV (r. 2014), spolu s několika větvemi
nové kanalizační sítě, pro připojení maximálního počtu nemovitostí v obci.
V ostatních místních částech je situace beze změny. Zde je výstavba ČOV v delším výhledu obce.
Správcem kanalizační sítě i obou ČOV v Neznašově je také firma ČEVAK a.s.

Rozpočet na podporu strategického rozvojového dokumentu
Obec každoročně disponuje rozpočtem ve výši cca 16 mil. Kč. Strategické investice na podporu
rozvoje obce jsou v tomto dokumentu naplánovány na období 2018 - 2022. Investice budou částečně
financovány z rozpočtu obce a částečně z průběžně vyhlašovaných dotačních programů JČ kraje,
ministerstev ČR či Evropské unie.

Vize strategického rozvoje obce na období 2018 – 2022.
Dlouhodobý rozvoj obce je tvořen čtyřmi hlavními okruhy:
-

občanská vybavenost a kvalita života

-

doprava a technická infrastruktura

-

územní rozvoj

-

životní prostředí

I. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA
Cílem je zajistit kvalitativně a kvantitativně odpovídající nabídku veřejných služeb a infrastruktury
v oblastech využití volného času a vzdělávání.
SPORTOVIŠTĚ, ORGANIZACE SPORTOVNÍCH AKCÍ
-

výstavba dětského hřiště ve Všemyslicích (2018)

-

pergola na zahradě MŠ Neznašov (2018)

-

úprava vnitřního dvorku ZŠ Neznašov (2020 - 2022)

-

dětské sportoviště s workoutovými prvky (2019)

-

sportovní hřiště pro dospělé v Neznašově (2022)

-

pomoc při organizaci Memoriálu Vladimíra Turýnka – střelecká soutěž

-

pomoc při organizaci Memoriálu Pavla Macharta – fotbalová soutěž

-

pomoc při organizaci Turnaje v nohejbale Bohunice

-

organizace Májového pochodu – pochod na rozhlednu Vysoký Kamýk

-

podpora organizace sportovních akcí všeobecně (trvale)

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, VEŘEJNÁ SPRÁVA, ORGANIZACE KULTURNÍCH AKCÍ
-

rekonstrukce vnitřních prostor pohostinství Neznašov (2018)

-

rekonstrukce barového zázemí KD Neznašov (2018 – 2019)

-

klimatizace ZŠ a MŠ Neznašov (2021 – 2022)

-

odvlhčení obvodového pláště sálu, zateplení a vnitřní úpravy Bohunice (2019)

-

výměna okem JZ strany budovy školy ve Všeteči (2018 – 2019)

-

rekonstrukce budovy AVZO ve Všeteči (2019 – 2020)

-

dokončení přestavby a rozšíření prostor ZŠ Neznašov (2020)

-

údržba budovy pohostinství (průběžně)

-

údržba budovy obecního úřadu (průběžně)

-

údržba budovy prodejny potravin (průběžně)

-

organizace obecního plesu (1x ročně)

-

organizace setkání seniorů (1x ročně)

-

organizace akce Betlémské světlo (1x ročně)

-

organizace dětského dne

-

pomoc při organizaci Posvícenského odpoledne

-

pomoc při organizaci Mikulášské nadílky

-

organizace 2 – 3 divadelních představení v roce

-

koncert k poctě J. J. Kovaříka

-

organizace mikulášského jarmarku (1x ročně)

CESTOVNÍ RUCH
Koncept udržitelného rozvoje cestovního ruchu je významně formován obecným konceptem trvale
udržitelného rozvoje, ten lze vymezit jako takový rozvoj, který zabezpečuje uspokojení současných
potřeb, aniž by ohrozil uspokojení potřeb budoucích generací.
Udržitelný cestovní ruch můžeme alternativně charakterizovat jako přístup k zajišťování potřeb
účastníků cestovního ruchu takovým způsobem, který pomáhá rozvoji území s přihlédnutím k
šetrnému využívání přírodních a kulturních hodnot a vede k dlouhodobé prosperitě dané oblasti.
Měl by vést k řízení všech zdrojů, a to tak, aby byly uspokojeny ekonomické, sociální a estetické
potřeby při zachování kulturní integrity, nejdůležitějších procesů, biologické různorodosti a procesů,
které umožňují život.
-

zkvalitnění služeb a nabídky produktu v oblasti cestovního ruchu (trvale)

-

revitalizace návsi Neznašov (2019 – 2020)

ZAJIŠTĚNÍ

KVALITNÍHO

ZÁZEMÍ

A

VYBAVENÍ

JEDNOTKÁM

ZAJIŠŤUJÍCÍM

BEZPEČNOST OBYVATEL
-

údržba techniky JSDHO – podpora účasti na soutěžích v požárním sportu (trvale)

-

pomoc při organizaci hasičských soutěží SDH v působnosti obce Všemyslice

-

nákup potřebného vybavení (trvale)

-

oprava požární nádrže ve Všeteči (2018)

REKONSTRUKCE A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK
-

oprava kapličky u Fialů Bohunice (2018)

-

oprava kapličky a staré HZ ve Všeteči (2018 – 2019)

-

oprava hřbitovní zdi spolu s márnicí (2018)

-

realizace osázení parčíku před kapličkou Bohunice (2019)

-

obnova a údržba kulturních a historických památek (trvale)

-

drobné opravy (trvale)

-

údržba meditativního prostoru u Kaple Sv. Anny v Neznašově (trvale)

II. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Cílem je zajistit bezpečné a kvalitní dopravní napojení obce na okolní města a obce a vybudovat
kvalitní místní komunikace. Vytvořit podmínky pro využití obnovitelných zdrojů.
DOPRAVA
-

oprava autobusové zastávky Slavětice (2018)

-

oprava zdi zahrady u bývalé školy Všeteč (2018)

-

celková rekonstrukce mostu k pohostinství v Bohunicích (2018 – 2019)

-

chodníky nad panelovými domy v Neznašově (2018 – 2019)

-

spojovací komunikace za Schánilců ve Všemyslicích (2018 – 2019

-

chodník od školy k autobusové zastávce ve Všeteči (2018-2019)

-

úprava prostranství před autobusovou zastávkou Všeteč - náves (2019)

-

chodník Neznašov II. etapa (2019 - 2020)

-

II. etapa chodníku Všemyslice (2019 – 2020)

-

komunikace ke Sv. Anně (2020 – 2021)

-

oprava komunikace na „ Zbojiště“ (2022)

-

podpora dopravní obslužnosti (dlouhodobě)

-

opravy a rekonstrukce místních komunikací všeobecně (2018-2022)

OBNOVITELNÉ ZDROJE
-

nákup nového traktoru (2019)

-

podpořit využití obnovitelných zdrojů (trvale)

-

nadále poskytovat prodej rychle rostoucích dřevin (trvale)

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
-

úprava prostranství „Před Pešků“ ve Všemyslicích (2018)

-

osvětlení hřbitova a parkoviště (2018)

-

územní studie na plochy k výstavbě RD a postupná realizace ZTV II-IV (2018 – 2020)

-

polní cesta Lomeček (2018)

-

zrcadlo „U Kučerů“ a „K Trůblů rybníku“ Všeteč (2018)

-

oprava objektu dvora Neznašov (2018 – 2022)

-

úprava cesty kolem Jarošů Všemyslice (2019)

-

údržba a oprava cesty „Za Babinců“ Slavětice (2019 – 2020)

-

podpora realizace polních cest – investor SPÚ (2018 – 2022)

-

přečerpávací stanice namísto ČOV „U Peterků“ Neznašov (2022)

-

údržba veřejného osvětlení a rozhlasu (trvale)

-

podpora nových datových sítí (trvale)

III. ÚZEMNÍ ROZVOJ
-

podpora výstavby rodinných domů, vytváření lokalit pro výstavbu (trvale)

-

obnova kulturních a historických památek (trvale)

-

obnova a rozvoj lokalit určených pro sport a volný čas

IV. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Udržet podmínky pro život v kvalitním životním prostředí.
-

údržba veřejných prostranství (dlouhodobě)

-

rozsáhlá údržba zeleně, polních stok a lesních cest (2018 - 2022)

-

rekonstrukce kanalizačního potrubí Bohunice – Pohostinství (2018)

-

oprava kanalizačního potrubí ve Všeteči (2019)

-

realizace suchých poldrů v rámci protipovodňových opatření (2021 – 2022)

-

vybudování nového sběrného dvora Neznašov (2022)

-

vstřícnost obce v akci budování malých domácích ČOV (dlouhodobě)

-

stabilizace veřejné zeleně a veřejných prostranství v obcích (dlouhodobě)

-

vytváření odpočinkových míst (dlouhodobě)

-

péče a ochrana v obecních lesích (trvale)

-

odstraňování černých nepovolených skládek

-

zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (trvale)

-

udržování rybníků (trvale)

-

odstranění starých nebezpečných stromů a výsadba nových (Bohunice, Slavětice)

V. ZDROJE FINANCOVÁNÍ
-

rozpočet obce

-

dotace a granty Jihočeského kraje

-

ROP Jihozápad

-

MZe

-

SZIF

-

MMR

-

POV

-

OP Životní prostředí

-

Integrovaný operační program

2022

2021

2020

2019

Název akce

2018

VI. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM REALIZACÍ AKCÍ
Předpokládaný zdroj
financování

Předpokládaný
finanční plán

BOHUNICE
Rekonstrukce kanalizačního
potrubí - pohostinství
Oprava kapličky u Fialů
Most k pohostinství
Realizace osázení před
kapličkou
Odvlhčení obvodu pláště
sálu, zateplení a vnitřní
úpravy

Rozpočet obce

70 000,-

Jihočeský kraj
Rozpočet obce

10 000,-

Rozpočet obce

700 000,-

Jihočeský kraj
Rozpočet obce

20 000,-

OPŽP
Jihočeský kraj
Rozpočet obce

Výsadba stromů

3 000 000,-

Rozpočet obce

20 000,-

MMR
Jihočeský kraj
ROP

1 000 000,-

Rozpočet obce
Jihočeský kraj

1 000 000,-

Osvětlení hřbitova a
parkoviště

Rozpočet obce

100 000,-

Rekonstrukce vnitřních
prostor pohostinství

Rozpočet obce

50 000,-

Rozpočet obce

40 000,-

Jihočeský kraj
Rozpočet obce

60 000,-

Oprava polní cesty „Mezi
strouhami“
Cesta za Slepičků – propojení
od Matějků ke křížku

NEZNAŠOV

Pergola na zahradě MŠ
Oprava hřbitovní zdi spolu s
márnicí
Klimatizace ZŠ a MŠ
Chodníky – řadovky nad
panelovými domy
Rekonstrukce barového
zázemí v kulturním domě
Územní studie na plochy
k rodinné zástavbě a postupná
realizace ZTV II (plocha ke
hřbitovu), ZTV III (u RRD –
topoly)a ZTV IV (Štěpnice –
plocha blíže ke komunikaci

ČEZ
Rozpočet obce
ROP
Jihočeský kraj
Rozpočet obce

50 000,1 000 000,-

Rozpočet obce

100 000,-

MMR
Jihočeský kraj
Rozpočet obce

10 300 000,-

II/159)
Oprava objektu dvora
Nákup traktoru pro údržbu
zeleně, MK a štěpkování
Dětské sportoviště
s workoutovými prvky
Podpora realizace polních
cest
Revitalizace návsi
Chodník – II. etapa
Dokončení přestavby a
rozšíření prostor ZŠ
Komunikace ke Sv. Anně
Úprava dvora ZŠ
Sportovní hřiště pro dospělé
Přečerpávací stanice namísto
ČOV u Peterků

OPŽP, Jihočeský kraj
Rozpočet obce

2 000 000,-

Rozpočet obce
ROP

1 000 000,-

MMR
Jihočeský kraj
Rozpočet obce

300 000,-

Státní pozemkový úřad
Jihočeský kraj
MMR
Rozpočet obce

200 000,-

Jihočeský kraj
Rozpočet obce

2 500 000,-

ČEZ
Rozpočet obce

1 500 000,-

Jihočeský kraj, MMR
Rozpočet obce
ČEZ
Rozpočet obce
Nadace ČEZ, Jihočeský kraj
Rozpočet obce
OPŽP
SZIF
Jihočeský kraj

700 000,1 000 000,6 000 000,10 000 000,-

Vybudování nového sběrného
dvora

OPŽP
Jihočeský kraj
Rozpočet obce

5 000 000,-

Oprava komunikace na
„Zbojiště“

ROP
Jihočeský kraj
Rozpočet obce

1 000 000,-

Rozpočet obce

10 000,-

Jihočeský kraj
Rozpočet obce

50 000,-

SZIF
Rozpočet obce

30 000,-

SLAVĚTICE
Oprava autobusové zastávky
Údržba a oprava lesní cesty
za Babinců
Výsadba zeleně

VŠEMYSLICE
Polní cesta - Lomeček
Dětské hřiště u bytovek

SZIF, Jihočeský kraj,
Rozpočet obce
MMR, Jihočeský kraj
Rozpočet obce

Úprava prostranství proti
Peškům (obrubníky)

Rozpočet obce

Podpora realizace polních
cest

Státní pozemkový úřad

Spojovací komunikace za
Schánilců
Úprava cesty kolem Jarošů

400 000,350 000,20 000,-

SZIF
Jihočeský kraj
Rozpočet obce

500 000,-

Rozpočet obce

50 000,-

II. etapa chodník
Realizace suchých poldrů na
Bohunickém potoce

Jihočeský kraj
Rozpočet obce
SZIF
Jihočeský kraj
Rozpočet obce

2 200 000,5 000 000,-

VŠETEČ
Oprava zdi kolem školy

Rozpočet obce

250 000,-

Rozpočet obce

35 000,-

Jihočeský kraj
Rozpočet obce

100 000,-

Jihočeský kraj
Rozpočet obce

100 000,-

Jihočeský kraj
Rozpočet obce

500 000,-

Výměna oken zadní části
školy

Rozpočet obce

150 000,-

Oprava potrubí podél
fotbalového hřiště dolů ke
Karlovce

Rozpočet obce
Jihočeský kraj

30 000,-

Úprava prostranství u
autobusové zastávky (náves)

Rozpočet obce

30 000,-

Jihočeský kraj
Rozpočet obce

700 000,-

Zrcadlo u Kučerů a k Trůblů
rybníku
Oprava požární nádrže
Oprava kapličky a staré
hasičské zbrojnice
Chodník od školy
k autobusové zastávce

Rekonstrukce budovy AVZO
Podpora realizace polních
cest

Státní pozemkový úřad

V Neznašově dne

Ing. Marie Švehlová
Martin Maroušek
Místostarosta

razítko obce

Ing. Karel Tůma
Starosta

Tento Rozvojový strategický dokument obce Všemyslice byl schválen zastupitelstvem obce
Všemyslice dne ……………………, usnesením č. …………………………………………

