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město Strakonice 
 
 
počet obyvatel:   23 473 (r. 2010) 
katastrální výměra:   3 468 ha 
 
základní geografické údaje: 
zeměpisná šířka:    49°16´s.š. 
zeměpisná délka:    13°53´v.d. 
nadmořská výška:   390 – 430 m n.m. 
 
městské části:   Strakonice I 

Strakonice II 
Přední Ptákovice 
Modlešovice 
Virt 
Hajská 
Střela 
Dražejov 
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Vážení spoluobčané, 

 
rok 2010 byl bohatý na různé události, 

které se týkaly života v našem městě. Byla 
zahájena řada významných investičních 
akcí. Mezi ně patří výstavba nové základní 
školy Povážská, rekonstrukce centra města, 
zejména Velkého náměstí, ale i staveb 
infrastruktury – čistírna odpadních vod 
nebo vodárna v Hajské. Bylo úspěšně 
dokončeno nové sportoviště Na Muškách a 
v téže lokalitě přibyly dvě desítky nových 
stavebních parcel.  

Vedle projektů realizovaných městem 
byly úspěšně završeny i projekty, které 
připravily privátní subjekty. Přibyly nové 
byty na Jezárkách a desítky nových parcel 
pro rodinné domky v sousední lokalitě Za 
Stínadly.  

Pokračovali jsme i ve snaze vytvořit co 
nejlepší podmínky pro poskytování služeb 
úřadu všem, kteří přijdou na městský úřad 
vyřizovat svoje záležitosti. Významným 
krokem v této oblasti bylo zahájení provozu 
odboru dopravy v nově otevřených 
prostorách. Tato změna nebyla zdaleka 
posledním krokem ve změnách ke 
vstřícnějšímu úřadu. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
V roce 2010 se uskutečnila řada 

zajímavých kulturních akcí. Hlavní byl 
Mezinárodní dudácký festival, který se konal 
pod záštitou prezidenta ČR. Václav Klaus se 
jeho zahájení osobně zúčastnil. Sotva 
skončil 19. ročník festivalu, započaly ještě 
v roce 2010 přípravy na příští jubilejní 20. 
ročník. 

Nelze opomenout ani komunální volby, 
které se konaly v posledním čtvrtletí 
uplynulého roku, kterým předcházela na 
poměry našeho města nebývale ostrá 
konfrontační kampaň. Výsledky voleb však 
přinesly určité uklidnění, pokračování již 
probíhajících projektů i stabilizaci atmosféry 
a pracovního prostředí na strakonickém 
městském úřadě. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Vondrys 
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Partnerské město Bad Salzungen – SRN 
 
S lázeňským městem Bad Salzungen 
(18 000 obyvatel) mají Strakonice nejdelší 
partnerskou spolupráci - smlouva byla 
podepsána již v roce 1977. Bad Salzungen 
je okresním městem Wartburgského kraje.  
 
 

 
Partnerská obec Lengnau – Švýcarsko 

 
S Lengnau (4 500 obyvatel) má naše 
město Strakonice již 12 let partnerské 
vztahy. Leží v severozápadní části země na 
hranici kantonů, zhruba uprostřed mezi 
městy Biel a Solothurn v údolí řeky Aare 
na úpatí vápencového pohoří Jura.  
 
 
 
 
 
 
 
Partnerská oblast Calderdale - Velká 
Británie 
 
Region Calderdale se nachází v hrabství 
West Yorkshire na severozápadě Anglie, 
cca 300 km severně od Londýna, blízko 
měst Leeds, Manchester či Bradford. Celá 
oblast zaujímá plochu cca 363 km2 a žije 
zde okolo 195 000 obyvatel. Správním 
střediskem celé oblasti je město Halifax 
s téměř 100 000 obyvateli.  
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Rok 2010 

 
 
 
Začátkem roku se v německém 

partnerském městě Bad Salzungen 
uskutečnilo mezinárodní fotbalové utkání 
Salzpokal. Své síly zde změřilo deset 
mužstev nejen z Německa, ale také 
z Maďarska a České republiky za 
přítomnosti sedmi stovek fanoušků. 
Strakonické barvy hájili reprezentanti z TJ 
Balvani Strakonice.  

U příležitosti 19. mezinárodního 
dudáckého festivalu pozval starosta města 
zástupce z partnerských měst. Bad 
Salzungen a Lengnau pozvání přijaly 
a jejich zástupci zde strávili čtyři dny. Kromě 
dudáckého festivalu si prošli naše město 
a navštívili středověký mlýn v Hoslovicích.  

Na osm dní v srpnu navštívila skupina 
složená z občanů města partnerskou oblast 
Calderdale.  Strakoničtí byli ubytováni 
v rodinách, poznávali tamější prostředí 
a ověřili si své jazykové znalosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

V polovině září se uskutečnil týdenní 
workcamp studentů gymnázií 
z partnerského města Bad Salzungen 
a Strakonic. V součinnosti s Technickými 
službami Strakonice odpracovali studenti 
společně dvě polodenní pracovní směny 
úklidových a zahradnickým prací. Pobyt 
nebyl jen pracovní, ale společně poznali 
i naše město, region a hlavní město Prahu.  

Začátkem října přijalo město Strakonice 
pozvání od partnerského města Bad 
Salzungen na oslavy 20. výročí sjednocení 
Německa. Návštěvy se zúčastnil radní Jiří 
Chod. Na programu byla i návštěva města 
Bad Hersfeld, které je partnerským městem 
Bad Salzungenu. 

V rámci programu Comenius navštívily 
ve dnech 25. 11. až 1. 12. tři učitelky ze 
Základní školy Jiřího z Poděbrad dvě 
základní školy pro děti od 4 do 11 let 
(Triangle Primary school a Bolton Brow 
Primary) ve městě Halifax.  
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Zdravé město Strakonice v roce 2010  

 
Od roku 2006 jsme členem Národní sítě 

zdravých měst a jako takové se naše město 
programově hlásí: 
• k principům udržitelného rozvoje, 
• k zapojování veřejnosti do 

rozhodovacích procesů, 
• k podpoře zdravého životního stylu 

svých obyvatel.  
Snahou programu Zdravé město 

Strakonice je rozvíjet město jako kvalitní 
a příjemné místo pro život na základě 
dohody s obyvateli. Cílem je dlouhodobý 
rozvoj města v souladu s trvale udržitelným 
rozvojem, tedy plnění takzvané místní 
Agendy 21. 

 
Fórum zdravého města 

Toto fórum je hlavním nástrojem pro 
komunikaci s občany a pro plánování  
nových aktivit. Na fóru občané prezentují 
své náměty na zlepšení života ve 
Strakonicích. V roce 2010 se fórum 
uskutečnilo již počtvrté a  sešlo se na 
strakonickém hradě. Téměř stovka 
přítomných občanů navrhla tato prioritní 
témata: 
• Omezení parkování na Velkém náměstí. 
• Dobudování cyklostezky Strakonice –

Katovice. 
• Finanční podpora osobní asistence. 
• Chráněné bydlení pro zdravotně 

postižené.  
• Zvýšení kapacity parkovacích míst ve 

městě.  
• Více kulturních akcí v areálu hradu. 
• Řešení psích exkrementů.  
• Přístavba divadelního sálu v Domě 

kultury. 
• Nové prostory pro Český červený kříž 

a podpora nájmu těchto prostor. 
 

Na tomto fóru měli účastníci možnost 
hlasovat o dárkovém šeku na 10 000 Kč, 
který získal Český svaz ochránců přírody. 
 
Jarní setkání s občany 

Také tato akce slouží jako nástroj 
komunikace vedení města s občany. V roce 
2010 byly hlavním tématem významné 
projekty města Strakonice. 

 
 
 

 
 
Kampaně ve zdravém městě 

 
Další možnosti vzájemné spolupráce s 

občany, ale i s neziskovými organizacemi, 
jsou každoroční kampaně. Město Strakonice 
a partneři se zapojují do těchto celostátních 
kampaní: 
• Den Země (22. dubna)  - tradičně 

organizovaný Domem dětí a mládeže. 
• Den bez tabáku (31. května) - v roce 2010 

proběhla beseda v Čajovně Inspirace 
s názvem „O kouření bez kouření“. 

• Evropský týden mobility a Evropský den 
bez aut (16. – 22. září) – tuto akci se 
zapojením řady partnerů koordinuje 
odbor životního prostředí městského 
úřadu. 

• Dny zdraví (4. – 19. října) – v rámci této 
kampaně je zapojeno nejvíce partnerů 
a proběhla řada aktivit sportovních, 
osvětových i soutěžních. 

 
Projekt Strakonice – moje město 

I v roce 2010 mohlo Zdravé město 
Strakonice realizovat nové a rozšířit stávající 
aktivity díky grantu z Revolvingového 
fondu Ministerstva životního prostředí ČR. 

Projekt známý pod sloganem Strakonice 
– moje město, který byl realizován 
od 1. května 2009 do 28. února 2011, byl 
zaměřen na tyto  priority: 
• Bezpečná doprava. 
• Podpora třídění odpadů. 
• Prevence kouření. 
• Podpora místních neziskových 

organizací. 
• Pořízení metodických materiálů 

a koncepcí. 
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V rámci tohoto projektu se například 

uskutečnily v oblasti bezpečné dopravy  
kampaně Na kole jen s helmou! a Bezpečné 
zimní pneumatiky.  

 

 
 

 V oblasti prevence kouření byl 
realizován projekt zaměřený na rodiče 
předškoláků uskutečněný ve spolupráci 
s mateřskými školami My nechceme kouřit 
ani pasivně! V části zaměřené na třídění 
odpadů se uskutečnila například soutěž 
Třiďte Tetrapack! nebo Ekorekord v počtu 
sešlapaných pet lahví. Odbor životního 
prostředí též připravil pracovní listy 
s tématikou třídění odpadů pro základních 
školy. 

 

 
Granty zdravého města 
V roce 2010 jsme poprvé rozdělovali 

granty v rámci Společného grantu 
s Komunitní nadací Blanicko – Otavskou, 
která na uvedené granty přispěla částkou ve 
výši 50 %. V rámci společného grantu se 
o podporu ucházelo celkem 16 projektů. 

Devět z nich bylo podpořeno celkovou 
částkou ve výši 100 000 Kč. 

 

 
 
 

Projekty podpořené ze Společného grantu v roce 2010 
Organizace Projekt Grant 
Sdružení hasičů ČMS okresu 

Strakonice 
Dobrovolnictví k výchově dětí 7 000 Kč 

Sdružení zdravotně 
postižených, ÚS Strakonice 

Nová šance - pro osobu se zdravotním postižením 15 000 Kč 

ORIN, o.s. Zdraví a radost pro každou generaci 14 500 Kč 
FOKUS Písek, o.s. Pobočka 

Strakonice 
Rozvoj kapacit neziskové organizace poskytující 

sociální služby pro duševně nemocné 
15 500 Kč 

OS Prevent Profesionalizací k efektivitě 18 000 Kč 
Apoštolská církev, sbor  

Strakonice 
Rodiny v akci 5 600 Kč 

Mateřského centra Beruška 
Strakonice 

Táta dneska frčí 4 400 Kč 

Junák, středisko Švanda 
dudák Strakonice 

Skaut je IN 10 000 Kč 

HC Strakonice o.s. 
Stavba a vybavení gymnastického 

salonku/posilovny 
10 000 Kč 
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1. 1. Novoroční ohňostroj 

tradiční ohňostroj nad řekou Otavou v podvečer Nového roku 
 

25.–27. 3. Skupovy Strakonice 
45. ročník krajské loutkářské přehlídky profesionálních i amatérských souborů   
 

 
23. 4. Aprílové bruslení městem 

jízda na in-line bruslích pro malé i velké  
 

 
24. 4. Strakonické vítání léta 

přivítání nové turistické sezony, bohatý kulturní i sportovní program 
 
 
28.–29. 5. Jamboree 

bluegrassová přehlídka za účasti domácích i zahraničních skupin 
 

  
5.–6. 6. Národní šampionát mažoretek ČR – mistrovství Čech 

soutěž mažoretkových skupin 
 
11.–13. 6. DEP Strakonická 100 a Po stopách Švandy dudáka 

dálkový etapový pochod a cyklojízda okolím Strakonic 
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26. 6. Pivovarská pouť 

zábavné odpoledne pro děti i dospělé, neckyáda, výborné strakonické pivo 
 

 
24.–25. 7. Rumpálování 

středověké slavnosti, ukázky zapomenutých řemesel, šermířská a kejklířská 
vystoupení  

 
30.7. – 1.8.  Czech Open  

otevřené mistrovství ve vodním pólu 
 
30. 7.–1. 8. Strakonický bazén 

celorepubliková parašutistická soutěž v přesnosti přistání na bazén 
 

  
21. 8.  Strakonický běh městem 

na společném startu vyběhnou zástupci všech věkových kategorií na trať dlouhou 
5,5 km 

 

 
26.–29. 8. Mezinárodní dudácký festival - 19. ročník 

přehlídka domácích i zahraničních tanečních a hudebních souborů 
 
16. 9.  Běh naděje 

humanitární akce na podporu nejen vlastního zdraví, ale především boje proti 
rakovině 
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16.-22. 9.  Evropský týden mobility 

akce k tématice bezpečné a ekologické dopravy 
 

  
25.–26. 9. Václavská pouť 

pouťové atrakce, stánkový prodej, bohatý kulturní i sportovní program 
 
9. 10. Běh okolo Kuřidla - X. ročník 

závod v přespolním běhu pro všechny věkové kategorie 
 
28. 11. Slavnostní zahájení adventu 

zapálení první adventní svíce starostou města, kulturní program, zvonkový průvod  
 

 
3.–5. 12. Adventní trhy pod Rumpálem 

jarmark, živý betlém, divadelní a pěvecká vystoupení
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Seznam zastupitelů pro 
volební období  
2006 – 2010 
 
Ing. Pavel Vondrys (ODS) 

Ing. Pavel Pavel (ODS) 

Ing. Karel Vlasák (ODS) 

Marie Žiláková (ODS) 

Eva Rabová (ODS) 

Jitka Krýzová (ODS) 

Ing. Karel Šíp (ODS) 

Mgr. Marcela Křiváčková (ODS) 

Milada Vlasáková (KSČM) 

Václav Šrámek (KSČM) 

Ing. Hana Roudnická (4 VIZE) 

MUDr. Martin Gregora (Nestraník) 

Zdeňka Tomšovicová (ČSSD) 

Mgr. Emanuel Pavelka (ČSSD) 

Ing. Luděk Joza (ČSSD) 

Mgr. Jaroslava Cháberová (ČSSD) 

MUDr. Josef Vávra (VPM) 

Josef Štrébl (VPM) 

Mgr. Ivana Parkosová (VPB) 

PhDr. Ivana Říhová (KDU-ČSL) 

MUDr. Jiří Chod (KDU-ČSL) 

 
Seznam zastupitelů pro 
volební období  
2010 – 2014 
 
Ing. Pavel Vondrys (SJS) 

Ing. Pavel Pavel (SJS) 

Ing. Jiří Treybal (SJS) 

Mgr. Ivana Parkosová (SJS) 

Eva Rabová (SJS) 

Mgr. Josef Samec (ČSSD) 

Mgr. Jaroslava Cháberová (ČSSD) 

Mgr. Emanuel Pavelka (ČSSD) 

Ing. Luděk Joza (ČSSD) 

PhDr. Ivana Říhová (TOP 09) 

Mgr. Miroslav Hlava (TOP 09) 

MUDr. Michal Pelíšek (TOP 09) 

RNDr. Ladislav Havel (ODS) 

Ing. Ludvík Němejc (ODS) 

Radek Chvosta (ODS) 

MUDr. Josef Vávra (VPM) 

Josef Štrébl (VPM) 

Mgr. Břetislav Hrdlička (SV) 

Milan Jungvirt (SV) 

Milada Vlasáková (KSČM) 

Václav Šrámek (KSČM)  

 

zastupitelstvo 2010 - 2014 
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rada města pro volební 
období 2006 – 2010 
 
Ing. Pavel Vondrys (ODS) 

starosta 

 
PhDr. Ivana Říhová (KDU-ČSL) 

místostarostka 

 
Ing. Pavel Pavel (ODS) 

radní, místostarosta od r. 2008 

 
Ing. Karel Vlasák (ODS) 

místostarosta do r. 2008, radní 

 
Marie Žiláková (ODS) 

radní 

 
Mgr. Ivana Parkosová (VPB) 

radní 

 
MUDr. Jiří Chod (KDU-ČSL) 

radní 

 
rada města pro volební 
období 2010 – 2014 

 

Ing. Pavel Vondrys (SJS) 
starosta 

 
PhDr. Ivana Říhová (TOP 09) 

místostarostka 

 
Ing. Pavel Pavel (SJS) 

místostarosta 

 
Mgr. Josef Samec (ČSSD) 

radní 

 
Mgr. Jaroslava Cháberová (ČSSD) 

radní 

 
Mgr. Emanuel Pavelka (ČSSD) 

radní 

 
Ing. Luděk Joza (ČSSD) 

radní 
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Složení výborů a komisí 
2006 – 2010 
 
Kontrolní výbor: 
předseda:  Ing. Karel Šíp 
členové: Lukáš Benada, Mgr. Marcela 
Křiváčková, Milan Michálek, Ivan Šulc, Mgr. 
Miroslav Vadlejch, Ladislav Černý, MUDr. 
Josef Vávra, Mgr. Radek Sosna 
 
Finanční výbor: 
předseda:  Eva Rabová 
členové:  Marie Žiláková, Jaroslava 
Kůgelová, Martin Hýbl BBS, Ing. Luděk Joza, 
Ing. Lubor Šimek, Ing. Jiří Prokopius, Josef 
Štrébl, Ing. Otomar Šimák 
 
Majetková komise 
předseda:  Ing. Ludvík Němejc 
členové: Ing. Richard Boř, Ing. Jan Franěk, 
Ing. Miloš Hynek, Ing. Jiří Jeníček, Jakub 
Jeništa, Dis, Ing. Luděk Joza, Ing. Ladislav 
Kubiš, Ing. František Lebeda ml., Radoslava 
Novotná, Ing. Vlasta Pacourková, Václav 
Šrámek, Jiří Urbánek 
 
Bytová komise 
předseda:  Mgr. Ivana Parkosová 
členové: Jaroslava Fornbaumová, Mgr. 
Marcela Křiváčková, Eva Nová, Zdeňka 
Tomšovicová, MVDr. Miroslav Vondřička, 
Miluše Březinová, Jana Hůdová 
 
Sociální komise 
předseda:  MUDr. Jiří Chod 
členové: MUDr. Martin Gregora, Zdeňka 
Tomšovicová, Mgr. Alena Lípová, Jitka 
Štětková, Drahomíra Kolářová, Milada 
Vlasáková, MUDr. Vladimír Hanáček 
 
Komise pro kulturu a cestovní ruch 
předseda:  RNDr. Ladislav Havel 
členové: PhDr. Ivana Říhová, Eva 
Dresslerová, Mgr. Marcela Křiváčková, Mgr. 
Ivana Parkosová, MUDr. Jelena Hálová, Mgr. 
Josef Samec, Mgr. Iva Šrámková, Ing. Ivana 
Bambásková, Marie Žiláková, Vladimíra 
Hradská, Heidrun Motlová, Mgr. Petr Hrnčíř, 
Bc. Martin Pihera, Eva Rabová 
 

 
 

 
 
Komise pro sport 
předseda:  Bc. Jitka Krýzová 
členové: Ing. Pavel Bublík, MVDr. Pavel 
Dušek, Ing. Karel Hájek, Mgr. Roman 
Heimlich, František Kouba, PaedDr. Pavel 
Kouba, Karel Krž, Mgr. Emanuel Pavelka, 
Pavel Raba, Jan Schneedorfer, MVDr. 
Miroslav Vondřička, Ing. Jan Žák, Zbyněk 
Žilák 
 
Komise školství 
předseda:  Mgr. Emanuel Pavelka 
členové: Mgr. Jaroslava Cháberová, Mgr. 
Jaroslava Kolesová, MUDr. Soňa Pavlová, 
PaedDr. Eva Klasová, Mgr. Jana Komrsková, 
Mgr. Miroslav Hlava, Mgr. Josef Mráz, Mgr. 
Václav Vlček, Miloslava Vozábalová 
 
Komise pro rozvoj města 
předseda:  Ing. Aleš Seitz 
členové: Eva Dresslerová, plk. Ing. František 
Hrach, Ing. Josef Jungwirt, Ing. Vladislav 
Křiváček, Lucie Štěpánová, Milan Michálek, 
Bc. Tomáš Náhlík, Ing. Pavel Pavel, Mgr. 
Emanuel Pavelka, Miroslav Procházka, PhDr. 
Ivana Říhová, Mgr. Josef Samec, Mgr. Alena 
Šabková, Ing. Jiří Treybal, Ing. František 
Válek, Bc. Pavel Kouba, Ing. Pavel Vondrys, 
Bohumila Voříšková, Mgr. Petr Wágner, 
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Č. NÁZEV PROJEKTU 
DOT. 
TITUL 

CELKOVÉ NÁKLADY 
V KČ 

Z TOHO DOTACE 
VÝŠE 

DOTACE V 
% ** 

TERMÍN 
REALIZACE 

1 
Intervenční program 
prevence kriminality 

města Strakonice 
JčK 261 000,00 193 996,80 80 2010 

2 
Zateplení a výměna oken 

ZŠ Čelakovského, 
Strakonice 

OP ŽP 19 214 520,00 15 031 682,00 90 2012 

3 
RPS – Strakonice, sídliště 

1. máje – I. etapa 
MMR 4 367 401,50 3 057 181,00 70 2010 

4 
Vybavení venkovního 

areálu MŠ U Parku, 
Strakonice 

JčK 188 830,00 100 000,00 54,5 2010 

5 
Zastřešení terasy MŠ 
Čtyřlístek, Strakonice 

JčK 822 924,00 493 754,00 60 2010 

6 Pozvánka do Strakonic JčK 97 699,00 30 000,00 46,88 2010 

7 
Hrad Strakonice – oprava 

fasád a západní brány 
JčK 385 771,00 200 000,00 60 2010 

8 
Propagační materiály pro 

turisty a návštěvníky 
města Strakonice 

JčK 156 444,00 80 000,00 80 2010 

9 
Revitalizace veřejných 

prostranství v ulici 
Čelakovského 

IOP 8 448 499,90 7 181 224,00 85 2010 

10 
Revitalizace Velkého 

náměstí a navazujících 
prostor – I. etapa 

IOP 79 750 146,30 43 214 538,70 85 
2010 – 
2011 

11 
Aktualizace rozboru 
udržitelného rozvoje 

území ORP Strakonice 
JčK 300 000,00 150 000,00 50 2010 

12 
Zlepšení stavu v garážích 

hasičské zbrojnice 
Strakonice 

JčK 39 960,00 25 000,00 70 2010 

13 Odpočinková zóna Virt LEADER 
ČR 892 891,00 669 668,00 90 2011 

14 
Sběrný dvůr Strakonice 

OP ŽP 20 994 588,00 15 748 852,00 90 
2011 - 
2012 

15 

Obnova komunikace 
poničené bleskovou 

povodní – p.č. 1428/1 
v k.ú. Strakonice 

MMR 769 898,16 769 898,16 100 2011 

16 

Oprava komunikace p.č. 
dle KN 1086/3, dle PK 

1085, 1086 v k.ú 
Modlešovice a dle PK 333 
v k.ú. Hajská po bleskové 

povodni v r. 2009 

MMR 9 387 922,35 9 387 922,35 100 2011 

17 
Technologické centrum 

ORP Strakonice 
IOP 7 442 864,00 5 758 999,90 85 

2011 - 
2012 

18 
Regenerace zeleně 
v areálu sportoviště  

Na Sídlišti - Strakonice 
OP ŽP 1 026 681,00 742 152,00 75 2011 
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Č. NÁZEV PROJEKTU 
DOT. 
TITUL 

CELKOVÉ NÁKLADY 
V KČ 

Z TOHO DOTACE 
VÝŠE 

DOTACE V 
% ** 

TERMÍN 
REALIZACE 

19 
Revitalizace Rennerových 

sadů 
OP ŽP 2 714 820,00 2 036 115,00 75 

2011 - 
2012 

20 
Modernizace ZŠ F. L. 

Čelakovského 
ROP 22 600 000,00 20 905 000,00 92,5 

2011 - 
2012 

21 
Nízkoprahové centrum 

pro děti a mládež, 
Strakonice 

ROP 31 329 909,00 28 830 460,00 92,5 Nerealizováno 

22 
ÚV Pracejovice – 
modernizace a 
rekonstrukce 

OP ŽP 137 602 053,00 88 146 256,00 90 
2012 - 
2013 

23
* 

Rekonstrukce zázemí a 
přístavba bazénové haly 

plaveckého stadionu 
Strakonice – I. fáze 

ROP 113 511 869,00 39 265 603,20 36 
2012 - 
2013 

24
* 

Výměna oken a zateplení 
sportovní haly STARZ ve 

Strakonicích 
OP ŽP 12 027 735,00 9 135 832,00 90 2012 

25
* 

Volyňská cyklocesta 
ROP 2 404 719,00 2 224 365,00 92,5 

2011 - 
2012 

26 

Dva kroky k profesionální 
veřejné službě – 

projektový a procesní 
management 

OP LZZ 3 226 606,00 2 742 615,10 85 
2010 -
2012 

27 

Sám sobě manažerem – Self-
management jako nástroj 
zvyšování institucionální 
kapacity a efektivnosti  

OP LZZ 1 659 822,81 1 410 849,38 85 
2010 - 
2012 

28 
Projekt partnerství 

Grundtvig 
PCU 357 362,30 14 800,00 € *** 100 

2010 - 
2012 

CELKEM 481 982 936,31 297 889 326,88   
 

* Dotace ještě není schválena 
** Procentuální podíl je stanovený z uznatelných výdajů projektu 
*** Dotace poskytnuta v EUR 
 
 
 
ROP – Regionální operační program NUTS II Jihozápad 
OP ŽP – Operační program Životní prostředí 
JčK – Jihočeský kraj 
IOP – Integrovaný operační program 
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
LEADER ČR – dotace z Programu rozvoje venkova ČR  
OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  
PCU – Program celoživotního učení 
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Nejvýznamnější investiční akce města Strakonice v roce 2010 
 
Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská 

• kvalitní voda pro obyvatele Strakonic 
•  zahájení realizace: 4. 1. 2010 
•  ukončení: dosud trvá 

 

 
 

Na realizaci díla se podařilo získat dotaci z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR a stavbu 
částečně podpořil také Jihočeský kraj. 
Úpravna vody v Hajské pochází z roku 1936, v následujících letech byla stavba a její provoz 
rozšiřovány. Rekonstrukce a modernizace by měly zajistit ještě vyšší kvalitu pitné vody, jejímž 
přírodním zdrojem je prameniště Hajská. Kromě vody z Hajské jsou Strakonice zásobovány 
vodou z pracejovické úpravny a z vodní nádrže Římov. 
Celková cena díla činí šedesát milionů korun. Město Strakonice z vlastních zdrojů uhradí kolem 
29 milionů. Stavba by měla být dokončena na podzim letošního roku.  
 
 
Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace 

• ochrana povrchových a podzemních vod 
• zahájení realizace: 8. 4. 2010 
• ukončení: dosud trvá 

 
 

Součástí projektu je kromě zvýšení účinnosti stávající čistírny vybudování více než dvou 
kilometrů nové kanalizace, rekonstrukce kanalizačního sběrače a shybky přes řeku Otavu. 
Celkové náklady na stavbu činí zhruba 371 milionů korun. Městu se podařilo na projekt získat 
dotaci z Operačního programu Životního prostředí ve výši 202 milionů korun. Již v březnu byla 
do zkušebního provozu uvedena biologická linka. Do konce roku 2011 by stavba měla být 
hotova a začne zkušební provoz celého zařízení. 
Cílem projektu je zlepšení jakosti povrchových vod a odstranění rizika znečišťování vod 
podzemních.  
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Víceúčelové sportoviště Na Muškách 

• podpora zdravého životního stylu a volnočasových aktivit 
• zahájení realizace: 20. 4. 2009 
• ukončení: 30. 9. 2010 

 
 

Florbalovým turnajem žáků základních škol bylo 15. září slavnostně otevřeno nové víceúčelové 
sportoviště Na Muškách. Sportovně založení obyvatelé Strakonic zde mají k dispozici moderní 
hřiště s umělým povrchem, tréninkovou běžeckou dráhu a čtyřdráhu. Nechybí zázemí pro 
sportovce i správu. K bezplatnému zapůjčení jsou zde sítě a sportovní nářadí. Náklady na 
vybudování sportoviště činily zhruba 18 milionů korun. Městu se podařilo získat významnou 
dotaci – více než 13 milionů – z Regionálního operačního programu.  
 
 
Základní škola Povážská 

• moderní škola (nejen) pro jižní část města 
• zahájení realizace: 25. 1. 2010 
• ukončení: dosud trvá 

 
 

Nová škola roste na místě nevyhovujících montovaných staveb. Podle předpokladů začnou 
mladší žáci navštěvovat nový objekt 1. pavilonu již od školního roku 2011/2012. Druhý stupeň 
bude dokončen v roce 2012. Předpokládané náklady na realizaci činí 351 milionů korun, město 
stavbu školy hradí z vlastního rozpočtu. Pro budoucí žáky budou k dispozici moderně vybavené 
učebny, školní jídelna, hřiště a tělocvična a víceúčelový sál se stupňovitým hledištěm 
a výbornou akustikou. 
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Obytná zóna Na Muškách 

• parcely pro rodinnou výstavbu v jižní části města 
• zahájení realizace: 20. 3. 2009 
• ukončení: 21. 5. 2010 

 

Slavnostním přestřižením pásky v úterý 18. května byla symbolicky završena realizace dalšího 
důležitého projektu města Strakonice „Obytná zóna Na Muškách – komunikace“. V rámci 
projektu byl vybudován téměř kilometr nových cest, zpevněné plochy, parkoviště a chodníky, 
nová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení. Připraveno pro stavebníky je 25 nových parcel pro 
rodinnou výstavbu. 

Rekonstrukce Velkého náměstí I. etapa 

• přitažlivé centrum Strakonic 
• zahájení realizace: 20. 3. 2010 
• ukončení: dosud trvá 

 

V srpnu 2010, tedy půl roku od zahájení, byla dokončena první fáze rekonstrukce, která se týkala 
ulice U Sv. Markéty a centrální části náměstí. Současně začaly stavební práce v Lidické ulici. 
Většina prací byla do konce roku ukončena i zde. Byla tak završena 2. fáze 1. etapy revitalizace, 
která kromě kompletní rekonstrukce všech sítí představovala také předláždění náměstí a 
zmíněných ulic, instalaci moderního veřejného osvětlení, nových odpadkových košů a laviček a 
vysazení zeleně. Práce byly o to složitější, že zde na rekonstrukci inženýrských sítí souběžně 
pracovalo několik subjektů. Nejhlubší výkopy pro novou kanalizaci byly až osmimetrové. Městu 
se podařilo na Projekt revitalizace Velkého náměstí a přilehlých prostor – I. etapa získat více než 
43 miliónů korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Ta pokryla 85 procent 
celkových způsobilých výdajů. 
Zajímavost přinesl také archeologický průzkum na stavbě. Základy někdejší středověké Pražské 
brány, které zde archeologové zdokumentovaly, jsou nyní pro připomínku ornamentálně 
znázorněny přímo v dláždění Lidické ulice. 
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Oživení veřejných prostranství v ul. Čelakovského 

• příjemné prostředí a bydlení v centru města 
• zahájení realizace: 28. 6. 2010 
• ukončení: 9. 8. 2010 

 

 

V srpnu byly ukončeny práce na revitalizaci veřejných prostranství v ulici Čelakovského. Ve dvou 
etapách byla opravena vozovka, předlážděny a bezbariérově upraveny chodníky, došlo 
k rekonstrukci veřejného osvětlení a kanalizačních vpustí. Ve vnitroblocích  obytných domů byly 
zrekonstruovány a dobudovány chodníky pro pěší, istalovány odpadkové koše a veřejné 
osvětlení. Dětem a mládeži dobře poslouží opravené hřiště na míčové hry. Velkou proměnou 
prošla také zeleň včetně osázení záhonů trvalek u vchodů do domů. Investici za osm miliónů 
pokryly dotace z Integrovaného operačního programu. 
 
 
Hrad Strakonice - rekonstrukce a revitalizace Národní kulturní památky II. etapa 

• vytvoření živého historického a kulturního centra 
• zahájení realizace: 19. 12. 2008 
• ukončení: 30. 12. 2010 

 

Zpřístupněním tří nových sálů ve zrekonstruovaném objektu bývalého panského pivovaru byla 
završena druhá etapa obnovy významné kulturní památky. Den otevřených dveří se uskutečnil 
19. srpna. Stavební práce ve druhé etapě byly součástí dvou projektů. První z nich, Revitalizace 
strakonického hradu, byl finančně podpořen z Regionálního operačního programu a dokončen 
již v květnu 2010. V rámci této zakázky bylo opraveno zázemí Muzea středního Pootaví, 
vytvořena badatelna a infocentrum, zrekonstruována obřadní síň a reprezentační prostory 
města na II. hradním nádvoří a nově zpřístupněna opravená černá kuchyně s přilehlým 
dvorkem. Náklady na tyto práce činily 16 milionů korun. Poskytnutá dotace pokryla téměř 12 
milionů. 
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Druhý projekt Hrad Strakonice – Obnova národní nemovité kulturní památky byl 
spolufinancován z EHP/Norsko. Cílem byla obnova areálu hradu jako historického regionálního 
centra. Opravena byla střecha a krovy, fasáda severního a severovýchodního křídla hradu. 
Bývalá sýpka a sušárna někdejšího panského pivovaru byly proměněny ve víceúčelové a 
výstavní sály. Provedeny byly také četné restaurátorské práce pro obnovu historických prvků. 
Propojením historie se současností je zřízení nových webových stránek strakonického hradu 
(www.hradstrakonice.cz) včetně interaktivní prohlídky. Tato část projektu přišla na více než 58 
milionů korun. Příspěvek z norských fondů pokryl 83 procent nákladů. 
V roce 2010 ještě pokračovaly práce na západní bráně a opravě fasád. Zde se podařilo získat 
grant Jihočeského kraje ve výši 200 tisíc korun. 
Zrekonstruovány byly také objekty na III. hradním nádvoří, na jejich střeše vznikla pochozí 
terasa přístupná z Maltézského sálu. 
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Přehled zřizovaných organizací města 
 
 
Příspěvkové organizace    
 
MŠ Čtyřlístek 
MŠ A. B.  Svojsíka http://www.ms-svojsika.strakonice.eu/ 
MŠ Lidická 
MŠ U Parku 
ZŠ Dukelská http://www.dukelska.strakonice.cz/ 
ZŠ F. L. Čelakovského http://www.zsflc.cz/ 
ZŠ Jiřího z Poděbrad http://www.podebradova.strakonice.cz/ 
ZŠ a MŠ Povážská  http://www.zs-povazska.strakonice.eu/ 
Městský ústav sociálních služeb Strakonice http://www.muss.strakonice.eu/ 
Městské kulturní středisko Strakonice http://www.kultura.strakonice.cz/ 
Šmidingerova knihovna http://www.knih-st.cz/ 
Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení http://www.starz.cz/ 
 
 
 

Obchodní společnosti s majetkovou účastí města 
 
 
Měšťanský pivovar  Strakonice, a. s. 
město je jediným akcionářem společnosti http://pivovar-strakonice.cz/ 
 
Recyklace odpadů a skládky a. s. 
město je vlastníkem 12,723 % akcií společnosti http://ros-as.cz/ 
 
Odpady Písek, s. r. o. 
město Strakonice vlastní 45 % podílu společnosti http://odpady-pisek.cz/ 
 
Teplárna Strakonice, a. s. 
město je vlastníkem 77,35 % akcií společnosti http://www.tst.cz/ 
 
Technické služby Strakonice, s. r. o. 
město je 100 % vlastníkem společnosti http://www.tsst.cz/ 
 
Strakonická televize, s. r. o. 
město je 100 % vlastníkem společnosti http://www.sttv.cz/ 
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Hospodaření města Strakonice v roce 2010 

 
 
Rozpočet města pro r. 2010 byl schválen zastupitelstvem města dne 16. 12. 2009. V průběhu 
roku byl rozpočtovými opatřeními upravován. Celkové skutečné  příjmy činily 736 951 tis. Kč. 
Z těchto příjmů činily 34,5 % daňové příjmy, 10,1 % nedaňové příjmy, 2,6 % kapitálové příjmy 
a 52,8 % dotace. Z celkově přijatých dotací činí provozní 46 %, tj. 179 445 tis. Kč (z toho sociální 
dávky 106 959 tis. Kč) a kapitálové dotace činí 54 % tj. 209 787 tis. Kč. Celkové výdaje činily 872 
935 tis. Kč, z toho 48 % běžné a 52 % kapitálové. 
 
Kapitálové výdaje činily 453 836 tis. Kč a byly vynaloženy na rekonstrukci, rozšíření a obnovu 
vodohospodářského majetku v částce 180 639 tis. Kč, 118 665 tis. Kč do školského majetku, 
71 090 tis. Kč na  chodníky a silnice včetně Velkého náměstí a komunikace Na Muškách, 44 617 
tis. Kč  na obnovu a rekonstrukci strakonického hradu, 14 053 tis. Kč na nové sportoviště Na 
Muškách, 7 996 tis. Kč na poslední splátku nárožní budovy, 5 320 tis. Kč  na výkupy pozemků, 
4 399 tis. Kč  úpravu sídlišť a 757 tis. Kč na ostatní investice.  
 
Kapitálové výdaje byly částkou 209 787 tis. Kč kryty kapitálovými dotacemi, 97 576 tis. Kč 
z vlastních zdrojů a 146 473 z úvěrů.  
Z úvěrů bylo 92 581 tis. Kč  čerpáno  na  výstavbu  nové ZŠ Povážská, 18 733 tis. Kč na úpravnu 
vody v Hajské, 7 433 tis. Kč na rekonstrukci a rozšíření ČOV a 27 726 tis. Kč doplnil kontokorentní 
úvěr na ostatní kapitálové výdaje – strakonický hrad, sportovní areál Na Muškách a rekonstrukce 
Velkého náměstí. 
 
 

 
 

 
Rozpo čet 2010 Věcný obsah Plnění    

12/2009 schválený  upravený 

Plnění    
12/2010 % RU 

      

I. PŘÍJMY   549 414,8 677 410,0 786 784,4 736 950,8 93,7 

daňové příjmy 252 701,8 251 730,0 251 730,0 254 349,0 100,7 
nedaňové příjmy 76 623,3 105 467,0 106 973,8 74 002,2 69,2 
kapitálové příjmy 30 822,6 27 500,0 27 500,0 19 367,9 70,4 

přijaté transfery 189 267,1 292 713,0 400 580,6 389 231,7 97,2 
      

II. VÝDAJE   689 614,0 844 563,0 970 686,4 872 935,0 89,9 

běžné výdaje 434 103,7 436 657,0 439 300,5 419 098,6 95,4 

kapitálové výdaje 255 510,3 407 906,0 531 385,6 453 836,4 85,4 
      

III. SALDO: p říjmy - výdaje - 140 199,2 -167 153,0 - 183 901,8 - 135 984,2 73,9 
      

IV. FINANCOVÁNÍ  140 199,2 167 153,0 183 901,8 135 984,2 73,9 

přijaté úvěry a půjčky 47 652,5 181 153,0 193 317,4 146 472,7 75,8 
splátky úvěrů a půjček -4 030,0 -14 000,0 -14 000,0 -14 026,3 100,2 

použití prostř. minulých let 96 576,7  4 584,4 3 537,8 77,2 
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Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech 
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Podíl jednotlivých kapitálových výdajů v r.2010 
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městský úřad 

 
 

Celkový počet zaměstnanců: ...................... 165 
počet žen:.....................................................................119 
počet mužů.................................................................... 46 
 
Věková struktura zaměstnanců 
do 30 let: ......................................................................... 19 
ve věku 31–50 let: .....................................................101 
ve věku 51-60 let: ........................................................ 43 
ve věku 61 let a výše: ....................................................2 
 
Vzdělanostní struktura zaměstnanců 
se základním vzděláním: .............................................0 
se středním odborným vzděláním: .........................4 
s úplným středním odborným vzděláním:........ 90 
s vyšším odborným vzděláním: ............................. 11 
s vysokoškolským vzděláním: ................................ 60 

 

 



 
    Slovo tajemníka MěÚ 

Výroční zpráva města Strakonice 28 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení občané a příznivci města Strakonice, 
vážení klienti městského úřadu, 

 
dovolte mi, abych Vás pozdravil 

při pročítání těchto stránek. Letos poprvé 
s laskavým svolením Rady města Strakonice 
vydáváme Výroční zprávu, která by Vás 
měla seznámit s nejdůležitějšími událostmi 
uplynulého roku a přiblížit Vám také činnost 
Městského úřadu Strakonice. Možná, že 
budete překvapeni, kolik agendy 
z nejrůznějších oblastí naši zaměstnanci 
musí kompetentně zvládat. Usilujeme o to, 
abychom byli profesionálními partnery při 
řešení Vašich životních situací. Naše snaha o 
neustále zefektivňování práce a veřejné 
služby byla v loňském roce korunována 
Stříbrnou cenou ministerstva vnitra za 
kvalitu a inovaci ve veřejné správě. Udělení 
ceny nás velmi potěšilo a je důkazem toho, 
že jdeme správnou cestou.  

Městský úřad ve Strakonicích byl jedním 
z prvních, které zavedly Czech Point a jako 
první v kraji se zapojil do programu místní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agendy 21, známého jako Zdravé město 
Strakonice. Úspěšně zavádíme moderní 
metody zvyšování kvality služeb, pořádáme 
akce pro laickou i odbornou veřejnost, 
věnujeme se rozvoji města. Naši úředníci 
jsou jedni z nejúspěšnějších v republice 
v získávání dotací z evropských fondů.  

Chceme, aby naše práce, která je 
především veřejnou službou,  pomohla šířit 
dobré jméno Strakonic, abychom v našem 
městě, které je čím dál zajímavější 
a krásnější, mohli spokojeně a zdravě žít. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Tůma
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Odbor: kancelář tajemníka 
Vedoucí: Josef Vácha 
Počet zaměstnanců: 22 

 
Oddělení správní  
Pracovníci oddělení vedou správu 
a evidenci majetku užívaného městským 
úřadem. Zajišťují krátkodobý pronájem 
obřadní síně a reprezentačních prostor 
v areálu strakonického hradu. Součástí 
oddělení je vedení podatelny. 
K povinnostem pracovníků oddělení v roce 
2010 patřilo například technické zajištění 
voleb. Pracovníci vedou také agendu ztrát 
a nálezů. V loňském roce bylo předáno 71 
nalezených věcí z nichž necelá desítka našla 
své majitele. Obvykle šlo o ztracené klíče, 
peněženky, mobilní telefony, kola. Kočárek 
speciálně upravený pro hendikepované dítě 
byl po půl roce, kdy se o něj nikdo 
nepřihlásil, věnován mateřské škole 
speciální. 
Správní oddělení realizuje skartační řízení 
a péči o archiválie. Součástí správního 
oddělení je také péče o hradní safari. 
V současné době je zajišťována s pomocí 
koordinátora činnost veřejné služby. 
 

 
 
Oddělení informatiky 
Hardware: 
Proběhla kompletní výměna počítačů 
zapůjčených MDČR na odboru dopravy.  
 
Software: 
V roce 2010 byl zahájen ostrý provoz 
spisové služby na úřadě. Zároveň byla 
zprovozněna spisová služba také pro 
organizace města. Došlo k integraci dalších 
aplikací   se   spisovou   službou  a  datovými  

 
 

 
 
 
schránkami. Byla zrušena aplikace REP pro 
zasílání informací o bodech pro řidiče, tyto 
informace se nyní zasílají datovou 
schránkou. 
 
Projekty: 
Byla zpracována „Studie proveditelnosti na 
Technologické centrum ORP“. Dále jsme se 
zúčastnili posuzování a úpravy projektu na 
rekonstrukci ZŠ F. L. Čelakovského, úpravy 
projektu počítačové sítě ZŠ Povážská.  
 
GIS: 
Do GSwebu byla přidána grafická vrstva 
„Panoramatické fotky“, která byla vytvořená 
z dat pořízených firmou Gefos Brno, a.s. 
Vznikla také nová grafická vrstva 
znázorňující trasy optických chrániček 
a optických vedení ve vlastnictví města. 
Průběžně probíhala aktualizace technické 
mapy a katastrálních map včetně popisných 
informací.  
 
Síť: 
Došlo k instalaci IP ústředny v MěÚSS. Do 
metropolitní sítě byla umístěna kamera na 
sledování stavby ZŠ Povážská. Síť MVČR 
byla připojena na matriku a pokladnu. Byly 
položeny další chráničky pro optické kabely 
města pro budoucí přesun části 
metropolitní sítě na optiku.  
 
WWW stránky: 
Byly vytvořeny nové www stránky 
v redakčním systému Drupal, obsah 
stávajících stránek byl kompletně přesunut 
do nových stránek. Ke konci roku byl 
zprovozněn portál eUTILITY Report pro 
vyjadřování k existenci sítí. 
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Ostatní: 
V polovině roku 2010 byla zřízena školící 
počítačová místnost vybavená 10+1 
notebooky. Do sítě v infocentru byl 
připojen prodejní kiosek MěKS na prodej 
vstupenek. Ve spolupráci s městskou policií 
byla připojena mobilní kamera ve třech 
lokalitách 

 
Oddělení personalistiky a mezd 
Toto oddělení zajišťuje komplexní 
personální agendu pro zaměstnance 
zařazené do MěÚ Strakonice,  pro uvolněné 
členy zastupitelstva města a ředitele 
příspěvkových organizací zřízených městem 
Strakonice.  Dále zajišťuje mzdovou agendu 
pro zaměstnance zařazené do MěÚ 
Strakonice, městské policie a pro členy 
zastupitelstva města. Důležitou činností 
oddělení personalistiky a mezd je  zajištění 
odborné přípravy a průběžného vzdělávání 
pracovníků.  I proto se toto oddělení podílí 
na řadě rozvojových a vzdělávacích 
projektů, jejichž smyslem  je  zajistit pro 
plánované  vzdělávací aktivity potřebné 
finance z externích zdrojů.  
Součástí vize Městského úřadu Strakonice je 
být prestižním zaměstnavatelem.  Podle 
počtu uchazečů, kteří reagují na vypisovaná 
výběrová řízení,  Městský úřad  Strakonice 
opravdu takovýmto zaměstnavatelem je. 
V roce 2010 proběhlo celkem 9 výběrových 
řízení, přičemž se vždy jednalo  o pracovní  
místa uvolněná z důvodu odchodu 
pracovníka do starobního důchodu či na 
mateřskou dovolenou. Průměrný počet  
 

 
 
přihlášek, které Městský úřad Strakonice 
v každém výběrovém řízení obdržel, je 39. 
Největší zájem mezi uchazeči přitom 
vzbudilo výběrové řízení na pozici 
matrikářky, kterého se zúčastnilo celkem 92 
zájemců.  
 
Pracoviště krizového řízení 
Pracoviště zajišťuje úkoly k přípravě na 
mimořádné a krizové situace, obranu státu 
a hospodářská opatření pro krizové stavy. 
Zabezpečuje činnost Bezpečnostní rady a 
Krizového štábu. V roce 2010 proběhla tři 
zasedání tohoto orgánu a cvičení krizového 
štábu na procvičení vnějšího havarijního 
plánu JE Temelín. Pracoviště zajišťuje 
rovněž úkoly požární ochrany, zřizování 
jednotek dobrovolných hasičů, jejich 
materiální a technické zabezpečení. Na 
tomto úseku se podařilo zajistit rozsáhlé 
opravy techniky a zlepšení podmínek 
v hasičské zbrojnici. Zajišťován byl rovněž  
provoz bezdrátového místního rozhlasu. 
Podařilo se provést revizi všech 126 míst ve 
městě a městských částech. Pracoviště KŘ se 
rovněž podílelo na  úspěšné akci „Večer pro 
záchranáře“, kterou pořádá město jako 
jediné v kraji. Stejně tak  byly se Svazem CO 
organizovány soutěže mladých záchranářů 
ze škol. Obě naše vítězná družstva z okresní 
soutěže, zvítězila i v krajských  kolech. 
Pracoviště  vede i evidenci válečných hrobů 
a pietních míst. V roce 2010 Ministerstvo 
obrany ČR ocenilo práci Městysu Radomyšl 
a OÚ Cehnice za péči o tyto památky. 
 
 

 
 

Vyhodnocení „Soutěže mladých záchranářů“

výběrové řízení na pozici: 
počet 

obdržených 
přihlášek 

asistent/asistentka vedení 
města 

80 

pracovník sociálního odboru 21 
PR pracovník 39 

pracovník městského 
informačního centra 

39 

pracovník odboru vnitřních 
věcí – přestupkové řízení 

19 

pracovník odboru rozvoje – 
externí financování 

31 

pracovník odboru rozvoje – 
externí financování 

14 

vedoucí oddělení matrik 16 
pracovník oddělení matrik 92 
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Odbor dopravy 
Vedoucí: Ing. Václav Býček 
Počet zaměstnanců: 19 
 
Odbor dopravy vykonává státní správu 
obce s rozšířenou působností v oblasti 
registrace vozidel, řidičských oprávnění, 
provozování taxislužby a MHD, 
projednávání přestupků proti bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích a přestupků souvisejících, 
rozhodování ve věcech provozování stanice 
měření emisí. Provádí výkon funkce 
silničního správního a speciálního 
stavebního úřadu silnic II. a III. třídy ve 
správním obvodu obce, povoluje místní 
a přechodné úpravy provozu a poskytuje 
metodickou pomoc obecním úřadům 
a informace veřejnosti. 

 
 
 
 
 
Oddělení přestupkového řízení 
Oddělení přestupkového řízení 
zaznamenává v porovnání s minulými roky 
neustálý nárůst počtu oznámení přestupků. 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 
správního orgánu I. stupně, jak je 
dokumentováno přiloženou tabulkou, byl 
vzhledem k počtu vyřešených přestupků 
přijatelný a prokazuje kvalitní práci 
zaměstnanců zabývajících se touto 
agendou.  
 
 

 
 
Přehled některých ukazatelů 

 r. 2008 r. 2009 r. 2010 
Počet oznámených 

přestupků 
720 780 967 

Uloženo na pokutách Kč 2 687 900 2 013 900 3 510 100 
Počet uložených zákazů 

činnosti 
 

157 166 157 

Počet podaných 
odvolání 

13 4 15 

 
 
 
Silniční správní úřad 
Některé z jeho činností dokumentuje následující tabulka: 

 r. 2008 r. 2009 r. 2010 
Počet vydaných 

rozhodnutí silničním 
správním úřadem 

395 391 389 

Počet vydaných 
rozhodnutí speciálním 

stavebním úřadem 
66 70 76 

Počet sdělení k ohlášení 
stav. úprav 

68 137 97 

Počet stanovení 
dopravního značení 

224 245 235 
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Velké stavební akce realizované roku 
2010 ve Strakonicích, na jejichž povolení 
se silniční správní úřad podílel: 
• Rekonstrukce Velkého náměstí – Fáze A, 

Fáze B, Fáze C. 
• ZTV Za Stínadly. 
• Komunikace lokality Na Muškách. 
• Stavební úpravy a revitalizace veřejných 

prostranství ulice Čelakovského. 
 
Silniční správní úřad se podílel rovněž na 
zabezpečení kulturních akcí pořádaných 
v roce 2010 ve Strakonicích, jako je např.: 
Mezinárodní dudácký festival, Václavská 
pouť, Národní šampionát mažoretek ČR 
a Jamboree. 

Oddělení dopravně správních agend 
V našem správním obvodu je k 31.12. 2010 
přihlášeno 60 503 vozidel. Se zvýšením 
počtu vozidel také přibývá počet klientů, 
celkem jsme jich obsloužili 10 224. 
V roce 2010 proběhla povinná výměna 
řidičských průkazů a počet vydaných ŘP se 
navýšil o téměř dvojnásobek oproti 
předchozímu roku. I v taxislužbě se navýšil 
počet rozhodnutí o vydání průkazů 
způsobilosti řidiče taxislužby z původních 
47 na 113. 
  

Oddělení registru dovezených silničních 
vozidel a zkoušek řidičského oprávnění 
Činnost tohoto oddělení názorně 
dokumentují přiložené tabulky:  

 
Přehled schválených vozidel 

r. 2008 r. 2009 r. 2010 
Dovoz vozidel ze zahraničí 1538 890 784 
Stavby a přestavby 142 157 87 
Celkem schválená vozidla 1680 1047 871 

 
 
Přehled činnosti zkušebních komisařů  

 r. 2010 
Registrační listiny vydané k provozování autoškol 12 
Rozhodnutí ke změnám v registračních listinách 14 
Počet zkoušek odborné způsobilosti, včetně opakovaných a rozšíření 
skupin 

1152 

Přezkoušení odborné způsobilosti  po dosažení 12 bodů 23 
Zkoušky k vydání profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) 38 

 
 
Další činnosti odboru dopravy 
Odbor dopravy ve spolupráci s Městskou 
policií Strakonice uspořádal na dopravním 
hřišti u ZŠ Poděbradova II. ročník dopravně-
zábavné soutěže pro předškoláky ze všech 
strakonických mateřských škol. 
Zaměstnanci odboru dopravy pomáhali 
rovněž při dopravní soutěži mladých 
cyklistů. 
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Odbor finanční 
Vedoucí: Ing. Šochmanová Jitka 
Počet zaměstnanců: 12 
 
Odbor finanční sestavuje rozpočet města, 
vybírá místní poplatky, vede účetnictví, 
povoluje provozování výherních hracích 
přístrojů, tomboly, spolupracuje na 
rozpočtech příspěvkových organizací 
města, vymáhá pokuty uložené 
jednotlivými odbory MěÚ. Provádí finanční 
kontrolu. 
 
Oddělení rozpočtu 
K hlavním kompetencím našich pracovníků 
náleží sestavování rozpočtu (viz 
Hospodaření města Strakonice v r. 2010, str. 
24 – 26). Oddělení se také zabývá správou 
místních poplatků, organizačním 
zabezpečením Václavské pouti 
a povolováním provozu výherních hracích 
přístrojů. V roce 2010 strakonické 
zastupitelstvo rozhodlo o zpoplatnění 
herních videoterminálů podle nové 
vyhlášky o místních poplatcích maximálním 
čtvrtletním poplatkem 5 000 korun. 

 
 
 
 
 
Oddělení účetnictví 
Oddělení vede účetnictví města, zpracovává 
účetní výkazy a předkládá údaje účetní 
závěrky. Od 1.1.2010  je účetnictví měsíčně 
zasíláno formou výkazů  do Centrálního 
systému účetnictví státu. V souvislosti 
s plátcovstvím DPH je do účetnictví 
propojeno i účtování hospodářské činnosti 
města – bytové hospodářství. Oddělení 
spravuje bankovní účty, zajišťuje denní styk 
s peněžními ústavy  a zpracovává daňovou 
agendu. Dle podkladů vystavuje 
odběratelské faktury a daňové doklady na 
pronájem majetku města a jím zřízených 
příspěvkových organizací. Provedeným 
auditem nebyly zjištěny nedostatky v plnění 
zákona o účetnictví a daňových zákonů. 
 
 
.

 
 
 

Přehled příjmů z místních poplatků v tis. Kč 

     

Druh poplatku 2008 2009 2010 2010/2009 

ze psů 827 698 605 87% 

za rekreační pobyt 27 56 77 138% 
za užívání veřejného 

prostranství 
891 880 991 113% 

ze vstupného 201 184 102 55% 

z ubytovací kapacity 292 186 249 134% 

za VHP a VLT 3 903 3 429 3 304 96% 

za komunální odpad 11 080 10 616 10 353 98% 

Celkem 17 221 16 049 15 681 98% 
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Oddělení kontroly 
Na oddělení kontroly bylo předáno v roce 2010 celkem 1 561 rozhodnutí o uložených pokutách 
v celkové výši 4 308 250 Kč. 
 

  předpis   zaplaceno  
počet 

rozhodnutí 

Stavební úřad 126 000 Kč 102 000 Kč 18 

Veřejný pořádek 315 000 Kč 178 000 Kč 196 

Odbor dopravy 3 400 000 Kč 1 800 000 Kč 620 

Městská policie 291 000 Kč 193 000 Kč 624 

Odbor školství a CR 3 250 Kč 2 750 Kč 10 

Odbor sociální 69 000 Kč 137 000 Kč 52 

Odbor životního prostředí 59 000 Kč 18 000 Kč 11 

Živnostenský úřad 45 000 Kč 35 000 Kč 30 

Celkem 4 308 250 Kč 2 465 750 Kč 1561 
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Odbor sociální  
Vedoucí: Mgr. Lenka Vysoká 
Počet zaměstnanců: 19,6 
přepočteno na úvazky 
 
Sociální odbor vykonává státní správu 
a samosprávu v oblasti sociálně právní 
ochrany dětí a sociální péče a to 
prostřednictvím dvou oddělení. 
 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
Podle zákona o sociálně - právní ochraně 
dětí oddělení zajišťuje zejména ochranu 
práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou 
výchovu, dále ochranu oprávněných zájmů 
dítěte a působení k obnovení narušených 
funkcí rodiny. 
 

V převážné míře oddělení zajišťuje funkci 
kolizního opatrovníka (po ustanovení 
soudem) v řízeních, při kterých dochází ke 
střetu zájmů mezi rodiči a dětmi. V roce 
2010 se pracovnice oddělení účastnily 
celkem 478 soudních jednání – ať již se 
jednalo o úpravy poměrů k nezletilým 
dětem pro dobu před i po rozvodu 
manželství, o zvýšení či snížení výživného 
na nezletilé děti, úpravy styků rodičů 
s dětmi a schválení právních úkonů. 
 

Oddělení též zajišťuje zprostředkování 
náhradní rodinné péče – osvojení 
a pěstounské péče. V uplynulém období 
došlo ke snížení počtu žadatelů o osvojení, 
naopak mírně vzrostl zájem 
o zprostředkování pěstounské péče. 
 

Pracovnice oddělení se maximálně snaží 
věnovat pozornost a pomoc rodinám při 
překonávání nepříznivých sociálních 
podmínek a výchovných vlivů, ne vždy se 
však resocializace rodiny podaří. Pokud 
nedojde po delší době k nápravě, musí 
oddělení přistoupit k nepopulárním 
opatřením jako je podání návrhu na 
nařízení ústavní výchovy či nařízení 
předběžného opatření, což je značně 
drastické nejen pro dotyčné nezletilé děti, 
ale znamená to i velké nervové vypětí pro 
pracovnice, neboť dochází ke střetu 
s problémovými rodinami a pracovnice 
musí zároveň soudu poskytovat součinnost 
při úkonech, kdy jsou děti odebírány 
z rodiny. 

 
 
 
 

 
V posledním roce došlo také ke zvýšenému 
nárůstu počtu dětí, které mají neomluvenou 
absenci ve škole, věc je řešena kurátorkou 
po děti a mládež přímo ve výchovných 
komisích škol, dále pak na přestupkové 
komisi odboru školství a cestovního ruchu. 
Rok od roku stoupá agresivita dětí (bohužel 
se objevuje již na I. stupni základních škol) a 
s věkem narůstá. Na oddělení se začínají 
stále častěji obracet rodiče, kteří u svých 
dětí zjistí užívání drog a domáhají se 
rychlého a účinného řešení problému, 
těmto rodičům je poskytována pouze 
poradenská činnost a jsou s řešením 
problému odesíláni na specializovaná 
pracoviště. 
 
Oddělení sociální péče a pomoci má ve 
své náplni jak výkon státní správy, tak i 
činnosti v rámci samostatné působnosti 
obce.  
Pracovnice oddělení zajišťují výplatu 
sociálních dávek (dávky v systému pomoci 
v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, 
doplatek na bydlení, mimořádnou 
okamžitou pomoc, dávky pro zdravotně 
postižené),  příspěvku na péči a vydávaní 
průkazů mimořádných výhod. Při vyřizování 
žádostí vždy postupují v souladu 
s příslušnými právními předpisy.  
Nejvíce problematická se v roce 2010 jevila 
výplata dávek v systému pomoci v hmotné 
nouzi. Počet žadatelů má spíše vzrůstající 
tendenci, úzce souvisí s růstem nebo 
poklesem nezaměstnanosti v regionu.  
V průběhu roku pracovnice tohoto úseku 
zaznamenaly i zvyšující se agresivitu klientů. 
Tento problém byl vyřešen přepážkovým 
provozem na úseku hmotné nouze. 



    odbor sociální  

Výroční zpráva města Strakonice 37 

Informace o dávkách v systému pomoci 
v hmotné nouzi: 

Celkový počet 
vyhodnocených 

dávek (ks) 
4 176 

Celkový počet 
vyplacených dávek 

(ks) 
3 453 

Celková výše 
vyplacených dávek (v 

tis. Kč) 
9 384 

 
 
Informace o příspěvku na péči: 

Celkový počet 
vyhodnocených dávek 

(ks) 
19 069 

Celkový počet 
vyplacených dávek (ks) 

18 047 

Celková výše 
vyplacených dávek (v 

tis. Kč) 
88 626 

 
 
Informace o dávkách sociální péče 
a mimořádných výhodách pro občany se 
zdravotním postižením: 

Celkový počet 
vyhodnocených dávek 

(ks) 
1 964 

Celkový počet 
vyplacených dávek (ks) 

1 468 

Celková výše 
vyplacených dávek (v 

tis. Kč) 
8 949 

 
Vedle výkonu státní správy zabezpečuje 
oddělení sociální péče a pomoci řadu 
činností v rámci samostatné působnosti 
obce. Pracovnice oddělení jsou pověřeny 
radou města výkonem opatrovnické funkce 
nad lidmi, kteří jsou omezeni nebo zcela 
zbaveni způsobilosti k právním úkonům. 
V roce 2010 poskytovaly pomoc 12 lidem. 
Dále oddělení vyřizuje agendu spojenou 
s žádostmi o umístění do domů 
s pečovatelskou službou, připravuje 
podklady na jednání sociální komise (v roce 
2010 se členové komise sešli dvakrát), 
zajišťuje agendu spojenou s poskytnutím 
příspěvků organizacím se sociálním 
zaměřením z rozpočtu města.  
Oddělení rozhoduje o ustanovení 
zvláštního příjemce dávky důchodového 

pojištění (důchodu). Také zabezpečuje 
pohřbení osob, které zemřely na území 
obce a nemají nikoho, kdo by jim pohřeb 
zařídil.  
 
Všechny pracovnice oddělení sociální péče 
a pomoci zabezpečují bezplatné základní 
poradenství o možnostech řešení 
nepříznivé sociální situace nebo jejímu 
předcházení. 
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Odbor: stavební úřad 
Vedoucí: Ing. Jaromír Zeman 
Počet zaměstnaců: 16 

 
Hlavní náplní činnosti stavebního úřadu je 
výkon státní správy, tzn. přenesené 
pravomoci státu v oblasti veřejného 
stavebního práva, které je charakterizováno 
zákonnou úpravou. Základním zákonem je 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném 
znění (stavební zákon), jehož praktické 
užívání se řídí 8 prováděcími vyhláškami. 
Tento revoluční zákon, který je účinný od 
1. 1. 2007, po 30 letech zásadně změnil 
dosavadní koncepci řízení, zjednodušil 
mnohé procesy, zavedl nové instituty 
a mimořádné postupy. 
Současně byly zrušeny pravomoci 
stavebních komisí, působících při obecních 
úřadech ve většině obcí. Veškerou 
povolovací agendu pro okres Strakonice 
zajišťují pouze pověřené stavební úřady 
Městských úřadů Strakonice, Vodňany, 
Blatná a Volyně. Správní obvod stavebního 
úřadu MěÚ Strakonice tvoří 50 obcí + obvod 
města Strakonice.  
Mezi hlavní činnosti stavebního úřadu MěÚ 
Strakonice patří:  
vedení územních řízení o umisťování 
staveb, změn a využití pozemků, vedení 
stavebních a kolaudačních řízení pro stavby, 
terénní úpravy, informační, reklamní 
a propagační zařízení, odstraňování staveb, 
přidělování čísel popisných, zajišťování 
udržovacích  a zabezpečovacích prací, 
změny v účelu užívání staveb, vydávání 
stanovisek, vyjádření a informací, 
zajišťování státního stavebního dozoru, 
udělování pořádkových pokut a sankcí za 
přestupky a správní delikty, zajišťování 
exekučních řízení, vedení statistik, správa 
archivu města, výkon státní památkové 
péče pro města Strakonice a Volyně.  
 
 
Mezi nejvýznamnější stavby povolené 
stavebním úřadem v roce 2010 patří: 
• Rekonstrukce železniční stanice 

Strakonice. 
• Bezbariérový podchod pod železniční 

tratí Strakonice. 
• Kompostárna - Město Strakonice. 

 

 
 
 
 
• Rekonstrukce Velkého náměstí 

(teplovody, VO, NN, VN). 
 

 
 
• Nástavba, přístavba a stavební úpravy 

výrobního areálu firmy Forestina 
v Mnichově. 

• ZTV pro výstavbu rodinných domů (RD) 
Střelské Hoštice - lokalita „Nad Školkou“, 
RD Mutěnice - lokalita „Na Loučkách“, RD 
Strakonice - lokalita „Mezi Lesy“, RD 
Katovice - lokalita „U Nádraží“, 
Třebohostice chatová oblast, vodovod, 
kanalizace a ČOV Jinín. 

• Fotovoltaické elektrárny v k.ú. Krty, k.ú. 
Rovná u Strakonic. 

• 20 rodinných domů, Strakonice lokalita 
„Mezi Lesy“.  

• Polyfunkční objekt Strakonice, Na 
Ohradě. 

• Stavební úpravy domů č.p. 21 a 26 
v areálu MOIRA Strakonice - objekt 
občanské vybavenosti. 

 
Mezi nejvýznamnější stavby dokončené a 
zkolaudované  stavebním úřadem v roce 
2010 patří: 
• ZTV pro výstavbu, lokalita „Za Stínadly“ 

Strakonice. 
• Bioplynová stanice Novosedly. 
• Stavební úpravy České spořitelny, a.s., 

pobočka Strakonice. 
• Fotovoltaická elektrárna v k.ú. Čejetice. 
• Bytové domy č.p. 1393, 1394, 1395, 1396, 

1397 a 1398 Strakonice, lokalita 
„Jezárky“. 
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r. 2010 
Počet vydaných 

rozhodnutí 
Počet správních 

úkonů, které nejsou 
rozhodnutím 

Další úkony /podání/ 
 

Územní řízení 104 257  
Povolení stavby 432 190  
Užívání stavby 141 256  

Odstraňování staveb 10 33  
Jiná řízení a opatření 527 758  

Dohled   64 
Sankce   23 

Odvolání   27 
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Odbor majetkový  
Vedoucí: Ing. Jana Narovcová 
Počet zaměstnaců: 14 

 
Oddělení movitého a nemovitého 
majetku 
Oddělení movitého a nemovitého majetku 
zajišťuje v rámci samostatné působnosti 
města hospodaření s movitým a nemovitým 
majetkem města. Vyřizuje žádosti o prodej 
a pronájem nemovitostí, tzn. pozemků, 
stavebních parcel, budov, bytových 
jednotek, nebytových jednotek. Dále 
zajišťuje výkup nemovitostí, a to zejména 
pozemků od fyzických a právnických osob 
např. pro výstavbu cyklostezek, chodníků 
a lokalit potřebných  pro další rozvoj města. 
 

 
 
V roce 2010 bylo prodáno celkem 64 
bytových jednotek v celkové hodnotě 12 
mil. Kč, přičemž z tohoto počtu 52 bytů 
stávajícím nájemcům v rámci privatizace 
bytového fondu za zvýhodněnou cenu 
a přiděleno bylo dalších celkem 41 
bytových jednotek do nájmu.  
Celková výše za pronájem všech 
nebytových prostor představovala v roce 
2010 částku ve výši 7 mil. Kč.  
Byly prodány pozemky v celkové hodnotě 
5,4 mil.Kč, z této částky tvořil 4,4 mil. Kč 
prodej  6 stavebních parcel pro výstavbu 
rodinných domů v lokalitě Na Muškách.  
Příjem za pronájem všech pronajatých 
pozemků v r. 2010 byl ve výši 4,2 mil. Kč. 
Vykoupeny byly pozemky v celkové 
hodnotě 2,5 mil. Kč.  
Celkový příjem za prodej  nemovitostí 
ve vlastnictví města Strakonice byl v r. 2010  

 
 
 
 

 
 
 
ve výši 17,4 mil. Kč a za  pronájem ve výši 
11,2 mil. Kč , celkem 28,6 mil. Kč. 
V roce 2010 bylo provedeno výběrové řízení 
na pojištění majetku města. Pojistná 
smlouva, která je účinná od 1. 1. 2011,  byla 
uzavřena dne 13. 10. 2010 s ČSOB 
Pojišťovnou, a.s. na částku 638 645 Kč ročně. 
 
Mezi další činnosti oddělení patří 
i zajišťování hospodaření v lesích města 
Strakonice, přičemž z prodeje dřevní hmoty 
bylo v r. 2010 získáno 1,7 mil.Kč bez DPH, do 
pěstebních a těžebních prací byl investován 
1 mil. Kč.  
 

r. 2010 
prodej 

majetku 
(v mil.Kč) 

pronájem 
majetku 
(v mil.Kč) 

byty 12,0 7,0 
pozemky 5,4 4,2 
celkem 17,4 11,2 
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Oddělení investic 
Oddělení zajišťuje zejména přípravu 
a realizaci stavebních akcí města 
v souvislosti s investicemi, které se týkají 
budov, komunikací a inženýrských sítí a 
současně také zajišťuje opravy stávajícího 
majetku města, tzn. provádí výběrová řízení 
na projektanty a dodavatele investičních 
akcí, vyhodnocuje projektové dokumentace 
z hlediska technicky obsahového 
a cenového, posuzuje akci z hlediska 
energetického, provádí inženýrskou 
činnost. Oddělení  zastupuje město ve 
stavebně správním řízení.  
 

 
 
V roce 2010 bylo realizováno 10 
významných akcí, přičemž z hlediska 
finančních nákladů na realizaci se jednalo o 
celkový finanční objem ve výši 426 mil. Kč. 
Z těchto akcí byly v roce 2010 dokončeny: 
„Rekonstrukce hrad Strakonice - 
víceúčelový sál, ZUŠ II.etapa“, „Revitalizace 
strakonického hradu“, „Komunikace  
a inženýrské sítě obytné zóny Na Muškách, 
Strakonice“, „Sportareál Na Muškách“ 
a „Revitalizace veřejných prostranství v ulici 
Čelakovského“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Dále byly v roce 2010 zahájeny realizace 
staveb „Revitalizace Velkého náměstí 
a navazujících prostor ve Strakonicích – I. 
etapa“, „Intenzifikace ČOV a doplnění 
kanalizace“, „ÚV Hajská – rekonstrukce 
a modernizace“  a „ZŠ Povážská“. 
Vedle těchto investičních akcí bylo v roce 
2010 provedeno dalších cca 85 akcí malého 
rozsahu o celkovém finančním objemu 16 
mil. Kč, např. opravy mateřských škol, 
základních škol, dalších objektů 
a komunikací v majetku města. 
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Odbor rozvoje 
Zástupce vedoucího: Ing. Jaroslav Bašta 
Počet zaměstnanců: 9 

 
Odbor rozvoje vykonává činnosti na úseku 
samostatné působnosti, do nichž spadá 
oblast územního plánování, oblast 
architekta města a oblast externího 
financování (získávání finančních 
prostředků z dotačních titulů). 
Na úseku územního plánování odbor 
vykonává agendu pro správní území obce 
s rozšířenou působností tj. 69 obcí vč. města 
Strakonice. 
 
Úřad územního plánování vykonává 
činnosti: 
• pořizování územně plánovacích 

podkladů, 
• pořizování územního plánu a 

regulačních plánů pro město Strakonice, 
• pořizování územních plánů, regulačních 

plánů a územních studií na žádost obce 
ve správním obvodu, 

• pořizování vymezení zastavěného území 
na žádost obce ve správním obvodu, 

• pořizování územně analytických 
podkladů, 

• vydávání vyjádření a stanovisek v oblasti 
územního plánování, 

• seznamování subjektů s problematikou 
územního plánování a rozvoje území. 

 

 
 

 
 

 
 
Do kompetencí architekta města spadá 
mimo jiné: 
• posuzování architektonických a 

urbanistických hledisek u stavebních 
záměrů na území města a obcí v 
příslušném správním území, 

• modernizace městských parterů včetně 
výběru městského mobiliáře, 

• zpracování urbanistických směrnic a 
podmínek pro stavby a soubory staveb 
na území města. 

 

  

Činnost oddělení – úřad územního plánování v roce 2010 
Realizace dětského hřiště v areálu ZŠ Poděbradova 
Průběžné osazování nových laviček po městě 

Městský 
mobiliář 

Doplnění stávajících dětských hřišť o nové herní prvky 
Zpracování studie parkovacích domů 
Zpracování konečné etapy architektonicko – urbanistické studie 
ploch v okolí Měšťanského pivovaru 

 
Projekty 

 
Intervenční program prevence kriminality 
Úprava návrhu územního plánu města 
Zpracování návrhu regulačního plánu Vinice – Šibeník 
Zpracování urbanistické studie Podskalská – Lázeňská 

Územně 
plánovací 

dokumentace 
Úplná aktualizace územně analytických podkladů 

 



 odbor rozvoje  

Výroční zpráva města Strakonice 43 

 
Oddělení rozvoje se zabývá: 
• sledováním dotačních a grantových 

programů kraje, státu, Evropské unie 
a dalších, 

• zajišťováním koncepčních podkladů pro 
financování města Strakonice ze státních 
dotačních titulů, státních fondů, nadací, 
z rozpočtu kraje a fondů Evropské unie, 
externím financováním městských aktivit 
– včetně vypracování vlastních žádostí 
města o dotace, granty a příspěvky, 

• dotační a grantovou politikou města 
Strakonice, 

• zajišťováním agendy spojené s členstvím 
města Strakonice ve svazcích obcí, 

• zajišťováním agendy spojené 
s Programem obnovy venkova, 

• zajišťováním koncepčních podkladů pro 
financování projektů svazků obcí, v nichž 
je město členem. 

 
Město Strakonice má zpracovaný tzv. 
„Zásobník projektů“, v němž má 
nashromážděny informace k veškerým 
zpracovávaným projektovým záměrům. 
V současné době zásobník čítá cca 200 
projektů z různých oblastí lidské činnosti. 
Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet města  

 
 
v žádném případě nepostačuje na pokrytí 
všech zamýšlených projektů, snaží se město 
Strakonice vyhledávat maximum vhodných 
externích zdrojů financování na regionální 
(krajské), státní i evropské úrovni.  
V průběhu roku 2010 odbor rozvoje ve 
spolupráci s ostatními odbory Městského 
úřadu Strakonice připravil a podal celkem 
34 projektových žádostí o podporu 
rozvojových záměrů do různých dotačních 
titulů. Z toho 11 v rámci dotačních titulů 
Evropské unie, 10 žádostí o finanční 
prostředky směřovalo do státního rozpočtu 
a 13 na adresu Jihočeského kraje. 
 

Celkový objem požadovaných dotací činil 
něco málo přes 204 mil. Kč, přičemž 
přiděleno bylo více než 110 mil. Kč. O práci 
oddělení vypovídá přehled získaných dotací 
na straně 17-18. Další činností, kterou se 
oddělení externího financování zabývá, je 
zajištění administrace Programu obnovy 
venkova za ORP Strakonice. Za rok 2010 se 
v této oblasti podařilo podat celkem 91 
žádostí, které byly schváleny v objemu 
11 758 000 Kč. Počet schválených žádostí je 
nejvyšší z celého Jihočeského kraje.  
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Odbor školství a cestovního ruchu 
Vedoucí: Ing. Libuše Řeřábková 
Počet zaměstnanců: 9  
 

Oddělení školství  
vykonává činnost řízení školství v oblasti 
samostatné a přenesené působnosti. 
V samostatné působnosti se jedná o 
činnosti spojené se zajištěním povinné 
školní docházky a předškolního vzdělávání, 
zejména zřizování a rušení základních a 
mateřských škol, koordinace jejich provozu, 
jmenování a odvolání ředitelů.  
Rok 2010 byl rokem, kdy ve Strakonicích 
byly dále zlepšovány materiální podmínky a 
vybavenost základních a mateřských škol.  
Díky postupnému navyšování kapacity 
mateřských škol ve Strakonicích se podařilo 
také v roce 2010 uspokojit zájem rodičů 
dětí, s trvalým pobytem ve Strakonicích i ve 
smluvních obcích. 
Vzrůstající trend ve vývoji počtu narozených 
dětí se projevil i v základním školství. V září 
2010 nastoupilo do prvních ročníků 262 
žáků. Poprvé byl zaznamenán meziroční  

 

 
 

 
 

 
nárůst celkového počtu žáků v základních 
školách. 
Byla zahájena výstavba nové základní školy 
v jižní části města. V září 2010 zastupitelstvo 
města schválilo rozdělení ZŠ a MŠ Povážská.  
Vznikly dva samostatné právní subjekty - 
Základní škola Povážská a Mateřská škola 
Šumavská.  
V přenesené působnosti oddělení školství 
zajišťuje především činnosti spojené 
s financováním škol z  prostředků státního 
rozpočtu. Hlavními úkoly jsou zejména 
zpracování návrhu rozpisu rozpočtu 
mzdových prostředků a navazující činnosti, 
které spočívají ve vypořádávání přidělených 
finančních prostředků, zpracování rozborů 
hospodaření a zpracování a kontrole výkazů 
a dat z dokumentace škol a ze školních 
matrik a dále řešení přestupků z důvodu 
zanedbání péče o povinnou školní 
docházku žáků do základní školy. 

 
Údaje o mateřských školách zřizovaných městem Strakonice 

 

šk. rok 
2008/2009 

šk. rok 
2009/2010 

šk. rok 
2010/2011  

kapacita 
k 1.9.2010 

počet  dětí počet  dětí počet  dětí 
MŠ Čtyřlístek 88 80 80 85 
MŠ U Parku 75 75 75 75 
MŠ Lidická 112 112 112 112 

MŠ Holečkova 413 90 90 90 90 
MŠ Spojařů 108 103 103 105 

MŠ Stavbařů 56 - 56 56 
MŠ Školní 112 100 100 112 

MŠ A. B. Svojsíka 100 100 100 100 
MŠ Šumavská 112 96 104 111 

CELKEM 853 756 820 846 

 

Údaje o základních školách zřizovaných městem Strakonice 
 

šk. rok 
2008/2009 

šk. rok 
2009/2010 

šk. rok 
2010/2011  

kapacita 
k 1.9.2010 

počet  žáků počet  žáků počet  žáků 
ZŠ Dukelská 975 844 840 857 

ZŠ F. L. Čelakovského 700 456 465 464 
ZŠ Jiřího z Poděbrad 525 381 355 395 

ZŠ Povážská 630 332 306 275 

CELKEM 2 830 2 013 1 966 1 991 
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Oddělení cestovního ruchu 
vykonává činnosti v samostatné působnosti 
města. Jeho úkolem je především podpora 
udržitelného cestovního ruchu,  propagace 
kulturních a přírodních atraktivit a finanční 
podpora volnočasových aktivit, kulturních i 
sportovních organizací a spolků. Zajišťuje 
vydávání Zpravodaje, projekt Dětského 
zastupitelstva města Strakonice 
a spolupráci se zahraničními partnerskými 
městy. 
Již osmým rokem návštěvníkům nabízí své 
služby Městské informační centrum 
Strakonice. V roce 2010 ho navštívilo 8 535 
turistů. Se svými dotazy se na jeho 
pracovnice obrátilo 836 telefonických 
tazatelů, e-mail využilo 757 a poštu 294. Na 
telefonní ústředně linky 111 bylo přijato 
a v převážné míře přepojeno na pracovníky 
jiných agend 5 532 hovorů. Infocentrum je 
zaměřeno také na prodej suvenýrů 
s regionální tematikou. V nabídce je 
zařazeno na 480 druhů zboží. Pro 
zkvalitnění služeb byl nově nainstalován 
elektronický pokladní systém Helios a 
samoobslužný kiosek nabízející možnost 
koupě a rezervace vstupenek na akce 
konané ve Strakonicích.  
V oblasti prezentace se podařilo získat 
v soutěži propagačních materiálů 
TOURPROPAG 1. cenu za informační leták 
Procházka městem. 
Oddělení spolupracovalo na přípravě 
pozvání do Strakonic, pro televizní vysílání 
pořadů Cyklotoulky s TV Public a Toulavá 
kamera  ČT 1. 
 

 
 

Vydané propagační materiály byly k 
dispozici pro turisty na veletrzích a 
výstavách. Vlastním stánkem se město  
prezentovalo například na veletrhu ITEP 
v Plzni a KOMPAS v Českých Budějovicích. 

 
Pro novináře, zástupce cestovních kanceláří 
i odbornou veřejnost byly připraveny 
presstripy Po krásách ČR v sedle Jawy, 
kterého se zúčastnili nizozemští a čeští 
novináři a presstrip Strakonice a okolí, který 
proběhl ve spolupráci s agenturou 
CzechTourism. 
V rámci projektu V hlavní roli Strakonice pro 
turisty podpořeného z evropského fondu 
pro regionální rozvoj ROP Jihozápad vznikl  
nový film o historii a současnosti našeho 
města Strakonice dnes. Diváci ho poprvé 
mohli vidět 21. září 2010 v kině Oko. 
Sedmdesátiminutový film i jeho zkrácená 
dvacetiminutová verze by měly přispět 
k propagaci Strakonic v ČR i v zahraničí díky 
české, anglické, německé, ruské a holandské 
jazykové mutaci. 
DVD svým grafickým zpracováním doplnilo 
designově ucelenou řadu propagačních 
materiálů,  které jsou v tištěných verzích 
vydávány v české, německé a anglické verzi. 
V letošním roce byly vydány Přírodní 
atraktivity města Strakonice 
a Gastronomická pozvánka do Strakonic.  
 

 
 
Projekt Otavské plavby prezentoval leták 
Dovolená na Otavě. Projekt byl podpořen 
výrobou a slavnostním křtem piva Otavský 
zlatý v Písku. 
Především pro strakonické občany je  
vydáván Zpravodaj města v měsíčním 
nákladu 10 100 ks. Pro milovníky sportu 
vyšel již 6. díl Ohlédnutí za sportem. 
V nově zrekonstruovaných sálech 
strakonického hradu byla připravena 
výstava Strakonice v proměnách času. Ve 
spolupráci s DDM a MSP Strakonice se 
uskutečnila výtvarná soutěž Strakonice 
budoucnosti aneb Dneska dítě, zítra kmet, 
jaké bude naše město za 50 let? 
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Odbor vnitřních věcí 
vedoucí: JUDr. Eva Dlouhá 
počet zaměstnanců: 14 
 
Odbor vnitřních věcí z převážné většiny 
vykonává státní správu obce s rozšířenou 
působností, tj. v rámci přenesené 
působnosti plní úkoly státu v oblasti veřejné 
správy na úseku matrik, evidence obyvatel, 
cestovních dokladů, občanských průkazů 
a přestupkového řízení, v rámci samostatné 
působnosti především úsek matrik. 
 
Oddělení matrik 
Oddělení vede matriční knihy narození, 
manželství a úmrtí pro matriční obvod 
Strakonice, který má 24 obcí. Na oddělení se 
vydávají rodné, oddací a úmrtní listy a jejich 
duplikáty. Do matričních knih zapisujeme  
všechny matriční změny (rozvod, osvojení, 
otcovství…). Vystavujeme osvědčení pro 
církevní svatby a právní způsobilost 
k uzavření manželství. Nabíráme žádosti 
o vydání osvědčení o státním občanství ČR. 
 
Zajišťujeme svatební obřady v prostorách 
městského úřadu nebo strakonického 
hradu a slavnostní obřady jako např. vítání 
občánků. V roce 2010 jsme přivítali 214 dětí. 
Rodiče dětí při této příležitosti obdrží  
poukázku na 5000 Kč. V roce 2010 jsme 
poblahopřáli 112 jubilantům ve věku 70let. 
Další jubilanti, kteří dovršili 75 let, 80 let a 
více, obdrželi dárkové balíčky v hodnotě 
300 Kč. 
Slavnostně předáváme doklad o získání 
státního občanství ČR a na žádost občanů  
zajišťujeme  stříbrné, zlaté a diamantové 
svatby. 
 

Statistika matričních událostí 
 
 r. 2009 r. 2010 
Narození 804 785 
Otcovství 108 108 
Sňatky 550 505 
Zlaté svatby 59 60 
Úmrtí 151 139 

  
 
 

 

 
 
 
Oddělení přestupkového řízení 
Rozhoduje ve věci přestupků proti 
občanskému soužití a majetku, dále na 
úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi a proti veřejnému pořádku, 
vyřizuje stížnosti a vypracovává posudky v 
součinnosti se soudy a ostatními orgány v 
oblasti výkonu uložených trestů obecně 
prospěšných prací. 
Na základě uzavřených veřejno-právních 
smluv projednáváme přestupky občanů 
z okolních 40 obcí. Nový případ vzniká na 
základě oznámení orgánů Policie ČR, 
městské policie, třetích osob, případně na 
základě zjištění úředníka.  
 

 
 
Oddělení evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů 
Na úseku evidence obyvatel se evidují 
všichni obyvatelé (občané ČR i cizinci), 
hlášení ve správním obvodu obce s 
rozšířenou působností. Také vedeme 
evidenci adres celého správního obvodu, 
včetně  adres pro doručování. Agenda 
ohlašovny pobytu eviduje všechny 
obyvatele přihlášené k pobytu ve městě 
Strakonice. 
 

Město celkem 
Počet 

obyvatel 

Věkový 
průměr 

/ let / 
Strakonice 23473 41,34 

z toho - mužů 11441 39,98 
- žen 12032 42,64 
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V roce 2010 se přistěhovalo do města 
Strakonice 474 občanů, 657 se přestěhovalo 
v  rámci obce a 544 se odstěhovalo. 
Zpracováváme podané návrhy na zrušení 
údaje o místu trvalého pobytu občanů. 
V roce 2010 byl 100 občanům zrušen trvalý 
pobyt. Úsek evidence obyvatel poskytoval 
obcím ve správním obvodu data z  důvodu 
voleb do parlamentu a komunálních voleb. 
Proběhla  aktualizace seznamu adres ke  
sčítání lidí a domů pro ČSÚ.  
Úsek občanských průkazů průběžně 
zpracovával  žádosti občanů o občanský 
průkaz. V  posledním čtvrtletí roku 2010 byl 
zaznamenán zvýšený počet žádostí z  
důvodu skončení platnosti vydávaných OP 
se strojově čitelnou zónou. Při ztrátě, 
odcizení nebo zničení občanského průkazu 
se vydávaly OP bez strojově čitelné zóny s 
platností na jeden měsíc za správní 
poplatek 100 Kč. V souvislosti s výkonem 
volebního práva se vydávaly OP s platností  
na 1 rok. Tuto možnost využilo 18 občanů. 
 
Na úseku cestovních dokladů se 
kompletně zpracovávaly žádosti o vydání 
cestovního pasu s biometrickými prvky, vč. 
fotografií a otisků prstů. Po opětovném 
obnovení zápisů občanů do 12 let do 
cestovního dokladu rodiče došlo k jejich 
velkému nárůstu. 
 
Současně se zde provádí ověřování shody 
opisu nebo kopie s listinou a ověřování 
pravosti podpisu. Velice oblíbenou službou 
se stala pro klienty služba Czech Pointu, ze 
které poskytujeme výpisy z rejstříku trestů, 
výpisy z katastru nemovitostí, výpisy 
z obchodního rejstříku,  
 

 

z bodového systému řidiče, z insolvenčního 
rejstříku, výpisy z živnostenského rejstříku a 
další. Provádíme autorizovanou konverzi 
dokumentů,  zřízení datových schránek a 
zneplatnění přístupových údajů k datovým 
schránkám. 
 

Části města 
Počet  č. p.  

a  č. ev. 

Počet obyv. 
v  částech 

města 
Strakonice I. 1426 14146 
Strakonice II. 518 5070 

Přední Ptákovice 517 2581 
Dražejov 468 1318 

Modlešovice 66 166 
Hajská 32 49 
Střela 40 68 

Virt 29 75 
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Odbor životního prostředí 
Vedoucí: Ing. Jaroslav Brůžek 
Počet zaměstnaců: 14 

 
Odbor životního prostředí vykonává výkon 
přenesené působnosti, ale i výkon 
samosprávy města Strakonice. 
V samosprávných činnostech se zabývá 
především správou městské zeleně, 
odpadovým hospodářstvím města,  
provozem psího útulku a hradního safari. 
Pozornost je věnována i ekologické 
výchově. Tématem roku 2010 byly zámecké 
parky Strakonicka. Odbor životního 
prostředí je rozdělen do tří samostatných 
oddělení. 
 

 
 
Oddělení ekologie krajiny 
V přenesené působnosti vykonává toto 
oddělení agendu ochrany přírody a krajiny. 
Především povolování kácení dřevin 
rostoucích mimo les, stanoviska ke 
stavebním povolením a vyjadřování se 
k umístění staveb v krajině a k zásahům do 
významných krajinných prvků. Oddělení se 
rovněž zabývá vyhlašováním a péčí 
o památné stromy na svém správním 
území. A v posledním roce umisťováním 
solárních elektráren v krajině a na 
revitalizaci významných krajinných prvků. 
Oddělení zabezpečuje rovněž výkon státní 
správy lesů a myslivosti, na tomto úseku se 
v uplynulém roce především zabývalo 
následky kůrovcové kalamity.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Na úseku státní správy rybářství toto 
oddělení zabezpečuje vydávání rybářských 
lístků. Nyní je možné žádat o vydání 
rybářského lístku až na dobu 10 let.  
Největší počet podání připadá na agendu 
ochrany zemědělského půdního fondu, kde 
došlo od 1.1. 2011 ke  zpřísnění podmínek 
a zvýšení sazby odvodů za vynětí. Na úseku 
veterinární péče a zákona na ochranu zvířat 
proti týrání došlo za poslední roky 
k navýšení počtu případů týraných zvířat. 
V oblasti samosprávných činností je 
největším úkolem oddělení péče 
o městskou zeleň. V roce 2010 bylo 
provedeno ozelenění na sídlišti a sportovišti 
Na Muškách, osázení svahu v hradním 
příkopu a podzimní výsadba cibulovin ve 
městě.  
 
 
Oddělení ochrany prostředí 
Hlavní náplní oddělení je státní správa na 
úseku odpadového hospodářství a ochrany 
ovzduší. Rok 2010 byl ve znamení ukončení 
Roku odpadů, který byl zaměřen na zvýšení 
povědomí o smyslu třídění odpadů se 
zaměřením na nové tříděné komodity, a to 
především na biologicky rozložitelný 
odpad. Velkým problémem jsou v současné 
době vrakoviště, která nejsou provozována 
s platnou legislativou. Naproti tomu 
zaznamenáváme každoroční úbytek 
černých skládek. Město Strakonice společně 
s městem Písek vlastní společnou skládku a 
dotřiďovací linku odpadu ve Vydlabech. 
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Z níže uvedeného přehledu je možné vyčíst 
nárůst vytříděných komodit.  
 

Komodita 
odpadu v 

tunách 
rok 2008 rok 2009 rok 2010 

komunální 
odpad 
celkem 

7 765,37 7 178,29 7 226,59 

směsný 
komunální 

odpad 
5 292,14 4 972,84 4 754,60 

tříděný 
odpad 
celkem 

1 403,19 1422,88 1 186,48 

vytříděný 
papír 

754,26 869,98 726,59 

vytříděný 
plast 

233,25 249,96 268,96 

vytříděný 
tetrapack 

4,83 2,33 5,53 

vytříděné 
sklo 

410,85 300,61 185,4 

 
V roce 2010 ještě přibyl velkoobjemový 
dřevěný odpad. Rozmístěno bylo také 10 
kontejnerů na elektrozařízení. Město 
Strakonice  se umístilo 3. v kraji ve třídění 
odpadu. 
Město bude v lokalitě U Blatenského mostu 
budovat moderní odpadový sběrný dvůr 
a připravuje žádost do Operačního 
programu Životní prostředí na podporu 
nové kompostárny a nákup nádob na 
bioodpad. 
Toto oddělení má plně v režii i kampaň 
Zdravého města Týden mobility.  
 

 
  
Oddělení vodního hospodářství 

Zajišťuje výkon státní správy na úseku 
vodního hospodářství a funguje jako 
speciální stavební úřad. V rámci tohoto  
 
výkonu bylo v roce 2010  vydáno 373 
správních rozhodnutí. Nejvíce stavebních 
povoleních pro výstavbu studní (114), 
povolení na stavbu domovních čistíren 
odpadních vod (63), rozhodnutí k výstavbě 
nebo rekonstrukci rybníků (15) a povolení 
na výstavbu obecních čistíren odpadních 
vod (4). 
Pro město Strakonice pak bylo vydáno  
významné rozhodnutí, kterým byla 
povolena protipovodňová ochrana města. 
Na tomto oddělení se řeší i převážná část 
stížností na stav životního prostředí. 
Významnou úlohu plní i při zdolávání 
ekologických havárií v součinnosti 
s ostatními složkami integrovaného 
záchranného systému. V roce 2010 
proběhlo rovněž velké cvičení těchto složek 
ve městě Strakonice se simulací havárie 
cisterny se  čpavkem. 
 

 
 
Nepostradatelnou úlohu plní oddělení 
v případě povodní. V loňském roce v rámci 
ORP Strakonice naštěstí nedošlo 
k významnějšímu ohrožení tímto živlem.  
Vodoprávní úřad v roce 2010 řešil 
3 ekologické havárie menšího rozsahu. 
Největší z nich byl únik neznámé kapaliny 
do Zorkovického potoka. 
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Odbor: obecní živnostenský úřad 
Vedoucí: Bc. Jana Vadlejchová 
Počet zaměstnanců: 10  
 
Odbor obecní živnostenský úřad vykonává 
státní správu obce s rozšířenou působností 
na úseku živnostenského podnikání a na 
úseku podnikání v zemědělství. Vzhledem 
ke zrušení místní příslušnosti živnosten-
ských úřadů přijímá odbor podání živnost-
níků z celé republiky a naopak podnikatelé 
ze správního obvodu mohou vyřídit své 
záležitosti týkající se podnikání na jakémkoli 
jiném živnostenském úřadě. 
 
Registrační oddělení 
Oddělení vyřizuje veškeré podání spojené 
s registrací osob podnikajících podle živ-
nostenského zákona. Také v roce 2010 
pokračovala opatření směřující ke snižování 
administrativní zátěže podnikatelů a snaha 
o dosažení vyššího komfortu oznamovatele. 
Počet podnikatelů v našem správním ob-
vodu má dlouhodobě mírně zvyšující ten-
denci, a to i přes skutečnost, že živnosten-
ský úřad cíleně vyhledává ty podnikatele,  
kteří v živnostenském rejstříku nemají 
dlouhodobě nahlášeny změny a je pravdě-
podobné, že podnikatelskou činnost nepro-
vozují. Roste i podíl zahraničních osob z tzv. 
třetích zemí vykonávajících podnikatelskou 
činnost na území ČR, nárůst je přičítán 
redukci vydávaných povolení 
k zaměstnávání zahraničních osob ze strany 
úřadů práce. 
 
Vývoj počtu podnikatelů a živností: 
 

 r. 2008 r. 2009 r. 2010 
počet 

podnikatelů 
8.321 8.462 8.492 

z toho 
aktivních 

7.203 7.100 7.029 

počet ŽO 
 

11.320 11.531 11.699 

nově vzniklé 
ŽO 

497 572 533 

 
 
Kontrolní oddělení 
Kontrolní činnost živnostenského úřadu je 
zaměřena na kontrolu dodržování živnos-
tenského zákona i předpisů souvisejících,  

 
 
 
 
 
protože živnostenský úřad je oprávněn  
vyžadovat od kontrolované osoby doklady 
o splnění zvláštních předpisů upravujících 
výkon živnosti. V roce 2010 dokončilo 
kontrolní oddělení rozsáhlou kontrolu osob 
provozujících živnost „opravy silničních 
vozidel“, v r. 2011 budou pokračovat ná-
sledné kontroly zaměřené na odstranění 
zjištěných nedostatků. 
Při provádění kontrol spolupracuje živ-
nostenský úřad s dalšími úřady (ČOI, cizi-
neckou policií, úřadem práce, Policií ČR aj.), 
kontroly provádíme podle potřeb i mimo 
obvyklou pracovní dobu (o víkendu, ve 
večerních hodinách). 
 

 r. 2008 r. 2009 r. 2010 
počet 

kontrol 
 

247 478 566 

sankčně 
zrušené 

oprávnění 
60 21 33 

 
Sankční řízení 
Okresní správa soc. zabezpečení sice není 
jediným orgánem, který může podat návrh 
na zrušení živnostenského oprávnění, 
v praxi ale řešíme její návrhy nejčastěji. 
OSSZ Strakonice dává podněty v případech, 
kdy se jí žádným jiným způsobem nedaří 
přimět podnikatele k uhrazení dlužného 
pojistného a dalších závazků vůči státu. 
Přestože jde o závažný problém, přistupují 
k jeho řešení postižení podnikatelé značně 
nezodpovědně, ačkoliv jsou důsledky 
sankčního zrušení živnostenského 
oprávnění velmi tvrdé. Podnikatel, kterému 
bylo živnostenské oprávnění takto zrušeno, 
může znovu ohlásit ohlašovací živnost nebo 
požádat o koncesi ve stejném nebo 
příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let 
od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení 
živnostenského oprávnění. Část 
podnikatelů si závažnost situace 
uvědomuje, snaží jednat s příslušnou 
správou sociálního zabezpečení a 
dohodnout si splátkový kalendář. 
V loňském roce zrušil živnostenský úřad  
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oprávnění k podnikání 33 podnikatelům, 
zbylá řízení byla zastavena, když podnikatel 
začal plnit své závazky. 
 
Ochrana spotřebitele 
Živnostenský úřad poskytuje poradenskou 
činnost nejen podnikatelům. Často se na 
nás obracejí i spotřebitelé, a to především ti, 
co jsou nespokojeni s určitým výrobkem 
nebo poskytnutou službou. Ke zkvalitnění a 
zpřístupnění poradenské činnosti slouží 
konzultační dny České obchodní inspekce, 
které se opakují s frekvencí každé třetí úterý 
v měsíci. Tento den jsou přítomni inspektoři 
ČOI, kteří poskytují rady týkající se 
spotřebitelské tématiky. Mimo stanovené 
konzultační dny se občané obrací přímo na 
pracovníky živnostenského úřadu, kteří jim 
buď poradí nebo zprostředkují kontakt s 
ČOI. V r. 2010 jsme nejčastěji řešili 
reklamace zboží zakoupeného na 
předváděcích akcích, reklamace nekvalitně 
provedených stavebních prací a neuznané 
reklamace obuvi. 
 

 
 

I s tímto druhem „podnikání“ jsme se setkali… 
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Městská policie 
Velitel: Milan Michálek 
Počet strážníků: 26 
 
Městská policie vznikla ve Strakonicích před 
sedmnácti lety a její činnost je zaměřena na 
zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku na teritoriu města 
Strakonice, jakož i na ochranu osob a 
majetku občanů, ale i návštěvníků města. 
Posláním strážníků je zejména dbát na 
veřejný pořádek v ulicích města, proto i 
veškerá činnost je zaměřena k tomu, aby 
strážníci svou pracovní dobu trávili mezi 
občany, v ulicích města Strakonice.  
Již třetím rokem funguje program „Vaše 
ulice, Váš strážník“, kdy jednotliví strážníci 
mají přidělen „rajon“ a mají tak přehled o 
lidech, kteří zde bydlí, o jejich starostech či 
problémech, o možnosti parkování v těchto 
ulicích, o černých skládkách, komunikačních 
závadách, zkrátka by měli vědět o všem, co 
se v jejich sektoru „šustne“. Počátkem roku 
2010 byl do každé domácnosti dodán 
bulletin, který představil občanům města 
Městskou policii ve Strakonicích i jednotlivé 
strážníky. 
 

 
 

Při výkonu služby zaujímá důležité místo 
městský kamerový monitorovací systém. 
Před sedmi roky byl celý systém MKMS ve 
Strakonicích připravován na šestnáct kamer. 
Tento cíl se podařilo naplnit. Ve své 
podstatě máme nyní pokryto kamerami 
město od jihu na sever a od východu na 
západ. Dále jsou k dispozici dvě přenosné 
kamery, které využíváme dle situace. 
Kamerový systém je napojen nejen na 
městskou policii, ale ovládat jej mohou i 
policisté obvodního oddělení. 
 

 

 
 

 
 
Úkoly, které podle zákona obecní policie 
zabezpečuje, jsou zahrnuty mezi tzv. místní 
záležitosti veřejného pořádku.  
 
1. Městská policie přispívá k ochraně 
bezpečnosti osob a majetku  
Činnost městské policie ve Strakonicích je 
zajišťována nepřetržitě po celých 24 hodin. 
Bezpečnostní situace je pravidelně 
konzultována se zástupci Policie ČR, na 
jednotlivé podněty je reagováno 
operativně a ve spolupráci obou 
bezpečnostních složek. Většinou má velitel 
směny k dispozici dvě dvoučlenné hlídky,  
které pak mají na starosti jednotlivé sektory. 
Při denních směnách se zaměřují jednotliví 
strážníci zejména na ulice jim přidělené, při 
nočních směnách je město rozděleno řekou 
a každá hlídka provádí pochůzkovou 
kontrolní činnost na své straně řeky. 
V roce 2010 strážníci městské policie ve 
Strakonicích zadrželi přímo při páchání 
trestné činnosti a následně předali Policii ČR 
67 pachatelů. Na obvodní oddělení PČR 
bylo předvedeno 33 osob, z nichž v 
jednom případě se jednalo o osobu 
hledanou Policií ČR. V rámci pochůzek bylo 
provedeno 260 kontrol osob. Zejména 
během nočních směn bylo nalezeno 78 
nezajištěných vozidel, v 94 případech 
vyráželi strážníci k narušení objektů, které 
jsou na městskou policii napojeny. 
Během roku bylo provedeno 126 kontrol 
heren a barů. Z ulic města bylo odstraněno 
32 nalezených mrtvých zvířat. V devíti 
případech poskytovali strážníci první 
pomoc přímo na ulici. 
 
2. Městská policie dohlíží na dodržování 
pravidel občanského soužití 
V uplynulém roce byl řešen pouze jeden 
přestupek na úseku občanského soužití. 
Toto číslo však nezahrnuje, kolikrát vyrážela 
naše hlídka k případům opilých osob, které 
buď svým chováním obtěžovali své okolí, či 
„jen“ neměli na zaplacení útraty 
v podnicích. Těchto oznámení či žádostí 
bylo v loňském roce 1908. 
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3. Městská policie přispívá v rozsahu 
stanoveném zákonem o obecní policii 
nebo jiných zákonů k bezpečnosti a 
plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích 
V ulicích strážníci řešili kolem 3 500 
dopravních přestupků. Ve 146 případech se 
jednalo o porušení bezpečnosti pravidel 
cyklisty, ve 114 chodci, jejichž největším 
nešvarem je chůze mimo vyznačené 
přechody na zvlášť nebezpečných úsecích 
komunikací v ulicích Písecká, Katovická či 
Na Ohradě. Dále naše hlídky asistovali u 25 
dopravních nehod a s alkoholem v krvi bylo 
Policii ČR předáno 11 řidičů - provinilců.  
 
4. Městská policie odhaluje přestupky a 
jiné správní delikty 
Z přiloženého grafu je zřejmé, že i v r. 2010 
jsme nejčastěji řešili přestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích (§ 22 zák. č. 
200/1990 Sb.) 
 

 

 
 
 

5. Městská policie upozorňuje fyzické a 
právnické osoby na porušování obecně 
závazných právních předpisů a činí 
opatření k nápravě 
V loňském roce bylo předáno k opravě 548 
komunikačních závad, zejména se jedná o 
poškozené chodníky, komunikace, dopravní 
značení, poruchy osvětlení. Bohužel se nám 
nedaří snížit počty vandaly poškozených 
dopravních značek, lamp veřejného 
osvětlení apod. Díky kamerovému systému 
se tak neděje v místech, kde kamery jsou 

nastálo, ovšem vandalismus se přesunul do 
 
 
míst jiných. V místech, kde je možnost 
využít kamery přenosné, využíváme těchto 
zařízení. Kromě hlavních úkolů městská 
policie v r. 2010 zabezpečila odchyt a 
kontrolu toulavých zvířat, 186 psů bylo 
umístěno do útulku. 
Denně zabezpečovala z hlediska dopravy 
nebezpečné přechody pro chodce (při cestě 
dětí do školy i ze školy), pravidelně 
zajišťovala veřejný pořádek při konání všech 
společenských akcí. Současně také provedla 
kontroly restauračních zařízení s důrazem 
na kontrolu podávání alkoholu mládeži do 
18 let – 126 případů. Prováděla 
kontroly veřejných míst, kde platí zákaz 
kouření. Připravila přednášky na školách i 
pro seniory v rámci „Prevence kriminality“. 
Ve spolupráci s odborem dopravy připravila 
dopravní soutěž pro strakonické mateřské 
školy. 
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Ocenění  
 
Městský úřad Strakonice získal v roce 2010 
Stříbrný stupeň Ceny Ministerstva vnitra ČR 
za kvalitu ve veřejné správě. Návrh na 
ocenění strakonického úřadu podala 
Odborná sekce kvality MV ČR. Slavnostní 
ceremoniál předávání cen se uskutečnil 8. 
února 2011v divadle Karla Pippicha 
v Chrudimi v rámci VII. Národní konference 
kvality ve veřejné správě. „Udělení ceny nás 
velmi potěšilo a je důkazem toho, že v naší 
práci jdeme správnou cestou,“ komentuje 
rozhodnutí ministra vnitra tajemník MěÚ 
Strakonice Jan Tůma. Městský úřad se 
systematicky zabývá zefektivňováním své 
práce a veřejné služby již od roku 2006. 
Dlouhodobě se také v každoročních 
průzkumech Město pro Byznys týdeníku 
Ekonom řadí ve své kategorii mezi tři 
nejlépe hodnocené úřady v kraji. „Naší prací 
je veřejná služba. Čím lépe bude fungovat 
úřad, tím spokojenější budou také naši 
klienti,“ dodává tajemník. Strakonický 
městský úřad byl jedním z prvních, které 
zavedly Czech Point a jako první v kraji se 
zapojil do programu Zdravé město. Loňské 
ocenění získal za zavádění modelu CAF, 
který je ve světě již ověřenou metodikou ke 
zvýšení účinnosti vnitřního chodu úřadu 
a zkvalitnění poskytovaných služeb. 

 

 
 
CAF patří mezi tzv. metody kvality ve 
veřejné správě. Tímto pojmem jsou 
souhrnně označeny metody, metodiky, 
normy a postupy zaměřené na zkvalitnění 
veřejné správy, jejichž zavádění je 
systematicky podporováno Ministerstvem 
vnitra ČR. Metody kvality se do veřejné 
správy rozšířily ze soukromého sektoru. 
Mezi tyto metody například patří vedle CAF 
norma ISO 9001, místní Agenda 21, 
Balanced Scorecard a Benchmarking.  
 
Město Strakonice  z těchto metod využívá 
tři:  
• CAF 

CAF je založen na sebehodnocení 
a hledání slabých míst a sběru námětů 
na jejich vylepšení. 

• místní Agendu 21 
MA 21 je známa spíše jako projekt 
či program „Zdravé město“  

• Benchmarking   
tato metoda  slouží k vzájemnému 
srovnávání úřadů navzájem.
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Finanční pomoc 
Zaměstnanci MěÚ Strakonice v srpnu 2010 
přispěli na pomoc lidem v oblasti postižené 
ničivými povodněmi. Při neformální sbírce 
bylo vybráno 9 300 korun, které byly 
převedeny na účet Dobrovolného svazku 
obcí Mikroregionu Frýdlatsko. 

 
Tibetská vlajka 
Již tradicí se stalo vyvěšování tibetské vlajky 
na hlavní budově Městského úřadu ve 
Strakonicích. Město se tak vždy 10. března 
zapojuje do celosvětové kampaně, která má 
připomenout krvavě potlačené povstání 
proti čínské okupaci a dlouhodobé 
porušování lidských práv v Tibetu. 

 
Škola pro Clifforda 
Clifford Mwinde, sedmiletý zambijský 
chlapec, byl „adoptován na dálku“ šestnácti 
pracovníky městského úřadu. Díky jejich 
podpoře může chodit do školy. 
 
 
 
 
 
Pijeme vodu z vodovodu 
Pití nejekologičtějšího nápoje podporuje 
strakonická radnice. Voda z vodovodu se 
během roku 2010 stala běžnou součástí 
občerstvení při akcích pořádaných městem 
a podává se i na jednání komisí, rady a 
zastupitelstva. Také pracovní porady na 
odborech MěÚ se dnes už bez skleněných 
džbánů na „kohoutkovou“ vodu neobejdou, 
zdravá a kvalitní strakonická voda je 
nabízena i návštěvníkům úřadu. 
 
 
Kosmičtí plavci 2010 
Tradičně se Městský úřad Strakonice 
zapojuje do recesistické akce pořádané 
v rámci pivovarské pouti. Na neckyjádě 
2010 si posádka Czech Astro se svým 
hybridním kosmicko říčním plavidlem a 
v kostýmech doplula pro druhé místo.
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Sněhuláci v MIC 
Přes 250 sněhuláků zaplnilo koncem roku 
foyer Městského informačního centra 
Strakonice. Soutěž, kterou již po osmé, 
tentokrát na téma Sněhuláci, pořádalo MIC, 
se setkala s mimořádným ohlasem malých i 
velkých obyvatel Strakonic a okolí.  
 
 
Sportovní vítězství 
Čtyři poháry včetně putovního přivezli 
strakoničtí úředníci ze Sportovních her měst 
Jihočeského kraje. V silné konkurenci svých 
kolegů ze všech koutů jižních Čech dosáhli 
absolutního vítězství. 
 
 
 
Třetí místo za třídění odpadu 
Šek v hodnotě devět tisíc korun převzali 
zástupci města Strakonice za umístění 
v soutěži My třídit umíme. Strakonice získaly 
v roce 2010 třetí místo v kategorii měst nad 
7 tisíc obyvatel. 
 
 
 
Živý řetěz spojil mosty 
Svůj svátek oslavily strakonické děti 
zápisem do České knihy rekordů. Celkem 
1779 žáků základních škol a osmiletého 
gymnázia utvořilo 1350 metrů dlouhý živý 
řetěz, který „objal a spojil“ dva mosty ve 
městě. Nápad vzešel z jednání Dětského 
zastupitelstva, které tak připomnělo 
kampaň roku 2010 Stopy minulosti, mosty 
k budoucnosti. 

 
Pěšinkami zámeckých parků  
Šest lesních studánek na Strakonicku 
vyčistili v  dubnu žáci základních škol 
Štěkeň, Střelské Hoštice, Dukelská a 
Poděbradova Strakonice a Dětského 
domova Volyně v  rámci Dne Země a aktivní 
účasti v  celoročním ekologickém projektu 
Pěšinkami zámeckých parků 2010, jehož 
garantem je město Strakonice. 
Vyvrcholením letošního projektu byla 
konference Ekologická výchova v praxi, 
konaná v říjnu 2010 ve Strakonicích. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 



 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vyhotovil svépomocí Městský úřad Strakonice v roce 2011. 
Distribuováno v digitální podobě. 


