Sezimovo Ústí
Kraj: Jihočeský

Okres: Tábor

Správní obvod: Tábor

GPS souřadnice: 49.385187N, 14.684804E

Nadmořská výška: 399 m n. m.

První pís. zmínka: 1250 (772 let)

Počet obyvatel: 6 947

PSČ: 391 01

Adresa URL: www.sezimovo-usti.cz

O obci
Město Sezimovo Ústí se rozkládá na spojnici mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Tato významná
dopravní i turistická mezinárodní spojka rozděluje město na dvě části. Část historickou a část
novější.

Historie obce
První doklad o existenci Sezimova Ústí je z roku 1250. A týká se zasvěcení tamního klášterního kostela
sv. Dominikovi. Roku 1262 vyrovnal testamentem svůj dluh klášteru Vok z Rožmberka ...

Ubytování a restaurace
Ve městě se nachází tříhvězdičkový hotel s bazénem, motorest a několik restauračních
zařízení například - Hotel MAS, Chatová osada Soukeník, Motel EURO a Ubytovna TJ Spartak MAS
Sezimovo Ústí. Jižním směrem od města je na břehu řeky Lužnice

Okolí a příroda
Sezimovo Ústí leží jižním směrem od města Tábor. Město se rozkládá pod západními vrcholky
Českomoravské vrchoviny a na pravém břehu řeky Lužnice. Od západního a východního okraje města
se rozprostírají lesy. V okolí města je vybudováno několik rybníků,

Současnost obce
Město Sezimovo Ústí má veškorou městskou infrastrukturu a občanskou vybavenost. Sezimovo Ústí je
moderní město se třemi základními a mateřskými školami, základní uměleckou školou, střední
školou, dvěma kiny, obchody a provozovnami služeb.

Sportovní možnosti
Městem prochází cyklistická trasa, po které se můžeme vydat do oblasti Českomoravské vrchoviny a nebo
podél či proti toku řeky Lužnice. Městem prochází také turistická značená trasa, východním směrem
po této trase dojdeme k výše jmenované zřícenině

Památky a zajímavosti
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Většinou hlavní turistickou zastávkou ve městě Sezimovo Ústí je Benešova vila, jež se nachází na na
soutoku Kozského potoka a Lužnice. Na místě, kde podle tradice kázával mistr Jan Hus,

Doprava
Město je po celý rok dobře dostupné automobilem. Sezimovo Ústí leží na mezinárodní silnici
E55. Dopravní obslužnost ve městě zajišťují vlakové a autobusové spoje. Severním směrem od města
je vybudováno letiště.
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