Místní program obnovy venkova
pro obec D r a ž í č
na období 2016 – 2020

Úvod:
Aktualizovaný místní program obnovy venkova je krátkodobý dokument
určující hlavní směry rozvoje obce na další období. Období 2016-2020 je
zvoleno záměrně, jedná se o volební období zvolených zastupitelů s
dvouročním přesahem do dalšího volebního období pro zachování
kontinuity. Zpracovaný program je materiál otevřený, který je možno na
základě dalších poznatků a postupem času opět doplňovat, upřesňovat,
aktualizovat, zejména s ohledem na aktuální finační možnosti obce.
Program stanoví jednotlivě oblasti úkolů pro obnovu a další rozvoj v rámci
jeji architektonicko-urbanistické tvorby, sociálně ekonomického rozvoje a
kulturně společenského života.
Smyslem programu je podnítit zájem občanů o péči i o vzhled obce, jejího
okolí a krajinu. Podporovat rozvoj kultury, sportu v obci, starost a péči o
seniory a zkvalitňovat občanskou vybabenost obce.
Obsahem programu je navázat na úspěšné vedení obce v minulých
obdobích, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech
oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života
v obci Dražíč. Hlavním cílem je vytvářet podmínky ke spokojenému a
harmonickému životu občanů v naší obci, rozvoji zdravého
životního prostředí, udržování přírodních podmínek a kulturních hodnot
venkovské krajiny a rozvoji ekologicky nezávadného hospodářství..
a/ Charakteristika obce:
Základní údaje:
Adresa obce a obecního úřadu: Dražíč 57, 375 01 Týn nad Vltavou
Telefon : 382 588 877,
Web: www.drazic.cz
E- mail : obec@drazic.cz
Obec s rozšířenou působností (ORP) : Týn nad Vltavou
Členství ve svazcich : SMO Vltava, MAS Vltava, Mikroregion
Vltavotýnsko
Katastrální území : Dražíč
Katastrální výměra: 1135ha
Počet obyvatel k 31.12.2014 : 235
Nadmořská výška : 447 m- 510m

Obec Dražíč se nachází v jižních Čechách, v okrese České Budějovice
(dříve v okrese Písek), zhruba 6 km západně od Bechyně a 10 km
severozápadně od Týna nad Vltavou. Obec leží na hranici tří okresů:
České Budějovice, Písek, Tábor.
První doložené písemné prameny o obci (Drazicz) pochází z r.1379.
Podle biskupského katastru patřila ves původně do majetku pražského
arcibiskupství. Původně tvořil ves jen jeden statek s přidruženými
polnostmi a stavbami v nedalekých Svatkovicích. Teprve později, na konci
14.století byla postavena místní tvrz.
S účinností od 1. ledna 2007 byla obec přeřazena z okresu Písek a nyní
se stala nejsevernější výspou okresu České Budějovice.
Katastr obce o velikosti 1134 ha je velmi členitý, druhy pozemků se dělí na
půdu zemědělskou (orná, trvalý trav.porost apod) cca 694 ha,
nezemědělskou (lesní pozemky, vodní plochy) cca 440 ha.
Dopravní spojení zajišťuje silnice II.třídy č.105 z Týna nad Vltavou
směrem na Milevsko, dále pak silnice II.třídy č.135 do Bechyně.
Obyvatelé bez možnosti automobilové přepravy mohou využívat
autobusové spoje, které jezdí v pravidelných intervalech v průběhu celého
dne.
Obec Dražíč má vybudovanou čističku odpadních vod, zčásti kanalizaci a
vodovod, disponuje místním rozhlasem, veřejným osvětlením, je pokryt
signálem nejvýznamnějších mobilních operátorů, všechny domy mají
možnost připojení k internetu
Ve všech místních částech obce jsou instalovány sběrné nádoby pro třídění
plastů a skla. Za obcí je k dispozici sběrné místo zpětného odběru
elektrozařízení, velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a
možnost uložení biologicky rozložitelného odpadu.
Hlavní dominantou obce je zámek Dražíč – jednoduchá patrová obdélná
budova v barokním slohu. Původně renesanční tvrz z doby po roce 1600
byla v první třetině 18. stolentí na západní straně doplněna přístavbou
kaple sv. Mikuláše a v polovině téhož století barokně přebudována.

K další drobné lidové architektuře patří kaple sv. Jana Nepomuckého z
první půle 18. století na jižním okraji Dražíče při silnici do Chrášťan,
dřevěná zvonice v obci Karlov a Nepomuk, návesní kaple v obci Vranov.
Na území obce se nachází několik sakrálních staveb – Boží muka a křízků.
Obec Dražíč se skládá ze čtyř částí, které všechny leží v katastrálním
území Dražíč: Březí se nachází asi 2km na západ od Dražíče.KarlovNepomuk se nachází asi 2,5km na sever od Dražíče. Vranov, se nachází asi
2,5km západně od Dražíče. V katastru lesa Chlum se nachází samota, která
je součástí obce Dražíč.
Občané mohou využívat služeb prodejny smíšeného zboží, místní
Dražíčské hospody. Společenský sál je využíván místními spolky a
organizacemi k různým kulturním akcím. V obci je možnost ubytovat se v
zrekontruovaném lihovaru, ze kterého je dnes vybudován pivovar a
restaurace. Součástí pivovaru je i pěstitelská pálenice. Chloubou obce je
multifunkční sportovní hřiště, kde probíhají např turnaje v nohejbalu apod.
V katastru obce – v Chlumu stojí chatový tábor pravidelně využívaný v
průběhu letních prázdnin.

Nedaleko obce je na řece Vltavě vodní nádrž Orlík s ideálními
podmínkami pro koupání a rybaření. Obec zde také v letních měsících
provozuje veřejné tábořiště Lipovsko.
Každoročně jsou obcí a místními spolky (Sbor dobrovolných hasičů,
Vesnický spolek, Myslivecký spolek Chlum Dražíč, Rybáři,
Sportovci,Včelaři) pořádány kulturní a společenské akce např. Dětský
maškarní rej, stavění máje, Den dětí, Drakiáda, Mikulášská nadílka apod.
Pravidelná setkání seniorů, Adventní setkání apod jsou společenské akce,
které přispívají k rozvoji obce a společenské pospolitosti.
V roce 2011 byla obec oceněna titulem Vesnice roku Jihočeského kraje.

Vize rozvoje obce:
I. Občanská vybavenost a kvalita života:
1) Opravy, rekonstrukce chodníků
Nevyhovující, poničené . Opravami a rekonstrukcí se zajistí větší
bezpečnost občanů kolem komunikací a zlepší se vzhled obce.
Termín realizace bude postupný
Náklady jsou odvozeny podle délky opravovaných chodníků cca.
1500000AKč.

2) Zajistit prostory k zachování obchodu, zajištění zázemí pro spolky,
pro techniku obce .
V současné době se jedná o pronájmy, realizací dosáhneme úspor na
nájmu a trvalé udržitelnosti.
Termín realizace – snad v roce 2017
Předpokládané náklady cca 2500000,-Kč
3) Oprava a rekonstrukce budovy obce, pohostinství a kulturního sálu.
Nedostatečné odizolování budovy, následné poškozování fasády i
vnitřích prostor. Dojde k snížení energetické náročnosti a zlepší se celkový
vzhled.
Termín provedení – podle možnosti získání dotačních příspěvků.
Náklady kolem 2 500 000,-Kč,

II. Technická infrastruktura
1) Opravy a úpravy okolí čekáren - trvale
2) Údržba, opravy, prodloužení vodovodu – zajistit dostupnost vody v
celé obci – r. 2016
3) Údržba a modernizace sítě Veřejného osvětlení a rozhlasu – r. 20162017.
4) Opravy a rekonstrukce kanalizace
5) Opravy a rekonstrukce místních a účelových komunikací – cesty
umožnující přístup k lesům.
6) Opravy a údržby lesních cest
7) Dokončení napojení polní cesty – Karlov – Svatkovice

III.Bezpečnost obyvatel a ochrana majetku:
1) Opravy požárních nádrží - Dražíč, Vranov – zlepšení retence vody
2) Údržba techniky SDH, JSDHO – nákup potřebného vybavení
3) Vybudování ochranných prvků proti přívalovým dešťům

IV. Územní rozvoj:
1) podpora výstavby rodinných domů, vytváření lokalit pro výstavbu –
trvale.
2) Obnova a rekonstrukce kulturních a historických památek a sakrálních
staveb - trvale

V. Životní prostředí a cestovní ruch:
1) Údržba veřejných prostranství – dlouhodobě
2) Stabilizace a rozšíření veřejné zeleně a veřejných prostranství v obci
a místních částech obce - dlouhodobě
3) Vytváření odpočinkových míst - Vranov, Karlov, Nepomuk dlouhodobě
4) péče a ochrana v obecních lesích (trvale)
5) Odstraňování a zamezování černým skládkám – trvale
6) Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických
zátěží , zkvalitňování třídění odpadů
7) Udržování rybníků - trvale
8) Vytvoření orientačního a turistického značení

Předpokládané zdroje financování
1) Rozpočet obce
2) Dotace Jihočeského kraje
3) Dotační programy MZE
4) SZIF
5) Dotace MMR,
6) Dotace z evropských fondů
7) OP Životní prostředí
Předpokládané termíny realizace
2016 2017 2018 2019 2020
Opravy chodníků
Prostory obchod,technika
Oprava budovy obce
Opravy čekáren
Prodloužení vodovodu
Rozhlas, veřej. osvětlení
Opravy a rekons.kanaliz.
Opr.a rekonstr.komunik.
Opravy lesních cest
Dokončení napojení cesty
Opravy požárních nádrží
Vytváření odpočin.míst
Vytváření orient.a tur.znač
Udržování rybníků

Tento dokument „Místní program obnovy venkova pro obec Dražíč
na období 2016-2020“ byl schválen na zasedání zastupitelstva
obce Dražíč dne 27.11.2015 usnesením č. 142/2015.

…........................................
starostka Alena Dědičová

…..........................................
místostarosta Karel Kolář

