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Vyřizuje Křiklán

V Nové Vsi 23.8.2019

Místní program obnovy venkova na období 2019– 2024
Obce Nová Ves u Mladé Vožice

Obec Nová Ves u Mladé Vožice se nachází severně od města Tábor,
leží na území Jihočeského kraje. Pod působnost Obecního úřadu v
Nové Vsi u Mladé Vožice spadají místní části Horní Střítež, Mutice a
Křtěnovice. Celkový počet obyvatel je 185 trvale bydlících s
nezanedbatelným podílem rekreačního bydlení. Aktuální adresa je :
Nová Ves u Mladé Vožice 2, 391 43 Mladá Vožice.
Rozloha správního území Obce Nová Ves u Mladé Vožice činí 1 174
ha. Z toho rozloha Nové Vsi činí 212 ha, Horní Střítež 469 ha,
Mutice 257 ha a Křtěnovice 236 ha. Území obce Nová Ves bylo s
největší pravděpodobností osídleno ještě ve středověku. První písemné
zmínky o středověkém osídlení jsou v rozmezí 13-14 století.
Nová Ves1257
Mutice 1322
Křtěnovice 1357
Horní Střítež 1385
Historické osídlení počátku 19. století je v Programu uloženo na

mapách Stabilního katastru. Gotický kostel sv Kateřiny je památkově
chráněn. V Horní Stříteži a ve Křtěnovicích jsou na návsích kapličky.
V Muticích je vybudována zvonička.
V součastnosti není na území obce žádný obchod s potravinami. Ve
všech místních částech obce jsou vybudovány společenské místnosti
společně s požárními zbrojnicemi,ve kterých probíhají akce pro
občany obce. Obecní úřad ve spolupráci s místními SDH udržují
veškerou zeleň po katastru obce. Dále se obec stará i o veškeré lesní
porosty ,které jsou ve vlaastnictví obecního úřadu. Podílí se na
kulturních akcí které jsou pořádany ve všech místních částech. V
součastnosti probíhá i zpracování nového územního plánu a dokončují
se katastrální úpravy v místní části Křtěnovice. Obec Nová Ves je
zapojena do Mikroregionu venkov. Aktivně spolupracuje s akční
skupinou MAS se sídlem v Mladé Vožici.
Od přihlášení obce do POV realizovala Obec Nová Ves s podporou
POV rekonstrukci požární zbrojnice v Horní Stříteži a rekonstrukci
místních komunikací v Muticích a v Horní Stříteži, opravu budovy
obecního úřadu v Nové Vsi u Mladé Vožice a opravu veřejného
osvětlení v místní části Mutice. Obec Nová Ves u Mladé Vožice se na
další projekty zapojuje do dalších vyhlášených grandů z jednotlivých
ministerstev i programů EU.
Vlastní program na období 2019 - 2024
HORNÍ STŘÍTEŽ-oprava místních komunikací a kanalizacekomunikace je ve špatném stavu a sběrné kanály nestačí odebrat
dešťovou vodu . Předpokladaný termím realizace 2020 – cca 600 000
Kč
- výstavba výceúčelového hřištěhřistě je nutné vybudovat z důvodu sportovního vyžití rodin s dětmi,
i kroužku mladých hasičů. Termím realizace 2020-2021 – 2 000 000
Kč.
- rekonstrukce bývalého obchodubudova bývalého obchodu je nevyužitá, po její rekonstrukci ji mohou
vyžívat jako klubovnu místní mladí hasiči. Termín realizace 2022 –
600 000 Kč.
- práce v obecních lesích a údržba zeleněpo lesní kůrovciové kalamitě je nutnost prací v lesních porostech které

budou nově vysázeny a stejně jako při údržbě zeleně v místní části.
Termín realizace-průběžně – cca 500 000 Kč/rok.
- podpora občanských aktivit a komunitního životav místní části pracuje velice aktivně SDH a pracují i kroužkem
mladých hasičů. V součastnosti je zde organizováno 35 dětí. Termín
realizace-průběžně- cca 50 000 Kč/rok.
MUTICE-výstavba obecního skladuobecní sklad bude využíván pro účely obce na skladování obecní
techniky. Termin realizace 2020 – cca 800 000 Kč
- řešení protipovodňového opatření v místní částiv případě prudkých deštů se osada zalije vodou. Termín realizaceroky 2019-2024- cca 2 000 000 KčKŘTĚNOVICE- oprava místních komunikacíkomunikace po osadě je nutno opravit balenou směsí. Termín
realizace- 2020 - cca 2 000 000 Kč.
- oprava kapličkykaplička je dominantou osady. Její udržování a opravy jsou nutností s
důvodu historického poslání. Termín realizace – 2020-2021- cca 100
000 Kč.
- oprava veřejného osvětleníveřejné osvětlení je nutnost opravit z důvodu úspor energie- Termín
realizace- 2020-2023-cca 400 000 Kč.
NOVÁ VES - opravy a údržba odpočinkové zónyOdpočinková zóna slouží rodinám s malými dětmi i seniorům.
Doplňování a rozšíření bude nutností z důvodu jejího využívání.
Termín realizace- průběžně- cca 500 000 Kč.
- Výstavba sociálního zařízení na odpočinkové zóněvýstavbou sociálního zařízení se zlepší podmínky pro rodiny s dětmi i
návštěvníky odpočinkové zóny. Termin realizace – 2020 – cca 600
000 Kč.

- péče o veřejné budovy v majetku obce a jejich vybaveníbudovy v majetku obce potřebují opravy,údržby a obnovu vybavení.
Termín realizace – průběžně- cca 500 000 Kč.
- oprava místních komunikacíjejich rekonstrukcí obalovanou směsí se zlepší a zkvalitní dopravní
obslužnost v místní části. Termín realizace- 2021 – cca 1 000 000 Kč.
Přibližné náklady obce Nová Ves u Mladé Vožice na realizaci těchto
projektů se budou odvíjet podle plnění dotačních výzev. Plán obce je
mezi 20-50 procenty vlastních nákladů.
Obec Nová Ves u Mladé Vožice se bude snažit využívat všech zdrojů
dofinancování těchto projektů. Dotace z POV JK, další dotace JK,
dotace z evropských fondů , dotace z programů jednotlivých
ministerstvech.
Obec Nová Ves u Mladé Vožice svým programem obnovy venkova
se bude snažit rozvíjet svoji obec. Připravit důstojné podmínky pro
život v obci a jejích místních částí. Vybudovat pro své spouobčany, i
pro návštěvníky naší obce. Chceme vytvořit a vybudovat obec na
kterou bychom byly pyšní a připravili i pracovní příležitosti pro naše
spoluobčany. I nadále chceme podporovat rodiny s dětmi, seniory,
všechny dobrovolné složky a vytvářet jim důstojné podmínky pro
jejich činnost.
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