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město Strakonice 
 
 
počet obyvatel:   23 451 (r. 2011) 
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,  

 
dostáváte do rukou výroční zprávu 

města Strakonice za uplynulý kalendářní rok 
2011. Najdete v ní všechny základní 
informace o městském úřadu i vše ostatní, 
co se v důsledku činností jednotlivých 
odborů i samosprávných orgánů v našem 
městě v uplynulém roce událo. 

Rok 2011 probíhal ve znamení realizace 
a dokončování řady projektů započatých 
v letech předchozích. Ať už to byly finančně 
velmi náročné investiční akce nebo menší 
projekty, jejich realizace má významný vliv 
na řešení problémů v různých oblastech 
života našeho města.  

Nejvýznamnější dokončenou akcí reali-
zovanou v roce 2011 byla revitalizace cent-
rální části Velkého náměstí a navazujících 
prostor. Tady si mohu jen povzdechnout: je 
obrovská škoda, že nebylo městu umož-
něno dokončit celkovou rekonstrukci i zbý-
vajících prostor náměstí směrem do ulice 
Bavorovy. Pevně věřím, že i toho se Strako-
ňáci v dohledné době dočkají. 

Mezi významné, finančně náročné a pro 
náš život naprosto nezbytné patřily projekty 
z oblasti vodohospodářské infrastruktury. 
Stavebně byla dokončena a do zkušebního 
provozu uvedena úpravna vody v Hajské, 
ale také strakonická čistírna odpadních vod, 
včetně dobudování a rekonstrukce kanali-
zace. 

Zdárně pokračovala výstavba nové 
základní školy na Povážské, přičemž část 
této stavby byla již u příležitosti zahájení 
nového školního roku uvedena do provozu. 
Zázemí zde našly děti navštěvující  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
první stupeň. Ani ostatní základní i mateřské 
školy však nebyly upozaděny. Docházelo u 
nich k celkovému vylepšování. Dokončili 
jsme např. zateplení a výměnu oken v ZŠ 
Poděbradova, započali jsme rekonstrukci 
a modernizaci naší nejstarší školy ZŠ F. L. 
Čelakovského v Chelčického ulici.  

Za finanční spoluúčasti města pokračo-
vala i postupná výstavba protipovodňových 
opatření tak, aby bylo naše město lépe 
chráněno a současně došlo k výraznému 
vylepšení jeho vzhledu úpravou nábřeží 
kolem řeky Otavy a Volyňky.  

Výroční zpráva samozřejmě neopomíjí 
ani pravidelné i mimořádné akce a aktivity 
v oblasti sportu a kultury, které se u nás 
konají a jsou nezbytným doplňkem života 
obyvatel i atraktivitou pro návštěvníky 
Strakonic 

 O všem, co se v našem městě v průběhu 
uplynulého roku dělo či připravovalo 
k realizaci, jste byli průběžně informování 
prostřednictvím zpravodaje a oficiálních 
webových stránek města. Jsem rád, že 
stoupá váš zájem o vše, co se ve Strakoni-
cích děje. To se projevuje například vaší 
účastí na Fóru zdravého města, na veřej-
ných projednáních vybraných projektů 
města nebo na jiných našich setkáních. 
Osobně z toho mám radost a věřím, že 
tento trend bude pokračovat i v dalším 
období. 

 
 
 

Mgr. 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 2011 

 
 

Calderdale 
 
Do našeho regionu přijela na začátku srpna  
1.-8. 8. 2011 na osm dnů anglická skupina. 
Angličané kromě věhlasných středověkých 
slavností Rumpálování navštívili Blatensko, 
mlýn v Hoslovicích, Muzeum Antonína 
Dvořáka a jiná krásná místa naší země. 
Součástí programu bylo také oficiální přijetí 
na strakonické a blatenské radnici. 
Doprovod hostů zajišťovali členové 
občanského sdružení Calderdale - 
Strakonice Twinning Association, jehož 
hlavním cílem je upevňovat přátelství a 
porozumění mezi lidmi z Calderdale a ze 
Strakonicka. 
 

 
Foto: Archiv CSTA  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Bad Salzungen  
 
Gymnázium Strakonice udržuje 
dlouhodobě kontakty s tamním gymnáziem 
Dr. Sulzbergera. Plánovaná návštěva 
studentů z Německa v rámci každoročního 
workcampu se tentokrát neuskutečnila.  
 
 
Lengnau 
 
Naposledy navštívil na pozvání švýcarských 
kolegů Lengnau Ing. Pavel Pavel v rámci 
sportovní akce Sommernachtfest v termínu 
18.-20. 8.2011. 
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Zdravé město Strakonice 
v roce 2011 

 
Rok 2011 byl Evropským rokem 
dobrovolnictví a také pátým rokem od 
zahájení programu Zdravé město 
Strakonice. V rámci projektu Strakonice – 
moje město se k tomuto výročí uskutečnil 
průzkum s názvem Kudy dál ve Zdravém 
městě Strakonice?. Výsledek ankety mezi 
občany města ukázal, nakolik se aktivity 
zdravého města dostaly do povědomí 
veřejnosti a jak jsou lidmi hodnoceny.  
 

• Nejznámější kampaně: Týden mobility (63, 
9%) a Den Země (52, 3%). 

• Osobní účast na akcích: Loučení 
s prázdninami (27, 9%), Den bez aut (19, 8%) . 

• Budoucí zaměření na cílovou skupinu: všichni 
obyvatelé ( 52, 3% ), rodiny s dětmi (33, 7%).  

• Budoucí priority: ochrana přírody (20,9%), 
bezpečná doprava  (20, 3%). 

• Největší pokrok v uplynulém období: třídění 
odpadů (40, 7% ). 

 
V. Fórum zdravého města 

Přítomní občané zvolili deset námětů k řešení,  
ze kterých následná anketa potvrdila osm: 
 

1. Zbudování hřiště pro seniory  (a nejen pro ně) 

2. Vybudování kompostárny a likvidace 
bioodpadu 

3. Finanční podpora kulturních a společenských 
aktivit seniorů DPS Rybniční 

4. Zřízení infocentra volnočasových aktivit  a 
poradny pro seniory  

5. Průběžná rekonstrukce domu kultury 
(stupňovité hlediště) 

6. NE cyklistům na chodnících 

7. Více spojů MHD na Velké náměstí 

8. Inventarizace starých vzrostlých stromů  
 

Šek na 10 000 Kč získal folklórní soubor 
Prácheňáček, který slavil 30 let od svého 
založení. 

 

 
 
 

Jarní setkání s občany 

Tématem tradiční besedy občanů 
s vedením města, která se tentokrát konala 
na strakonickém hradě, byla rekonstrukce 
Velkého náměstí a navazujících prostor.  
 
Komunitní plán sociálních služeb 
 
V rámci Jihočeského kraje bylo území ORP 
Strakonice jedním z posledních, kde ještě 
Komunitní plán sociálních služeb (dále jen 
KPSS) nebyl zpracován. 
Projekt byl zahájen v září 2010 a skončil v 
prosinci 2011. Realizátorem bylo sdružení  
Chance in nature a realizace financována z 
Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost. Významným výstupem je 
kromě komunitního plánu sociálních služeb 
také katalog jejich poskytovatelů a 
vytvoření databáze na adrese www.kpss-
st.cz. 
Na vypracování KPSS se podílela řídící 
skupina a čtyři tématické pracovní skupiny 
složené ze zástupců města (městského 
úřadu), poskytovatelů sociálních služeb 
a jejich uživatelů. Pracovní skupiny měly 
celkem 21 jednání a do práce bylo zapojeno 
přes 100 osob. 

 
Strakonice – moje město 
Skončil projekt podpořený z Revolvingo-
vého fondu MŽP ČR. V jeho  rámci se v roce 
2011 uskutečnila ve spolupráci s Policií ČR 
kampaň Bezpečné pneumatiky – základ 
bezpečné jízdy. Ze 304 zkontrolovaných 
vozidel mělo 221 vhodné zimní obutí. 
Uskutečnil se také poslední seminář pro 
neziskové organizace specializovaný na 
získávání finančních zdrojů a ve spolupráci 
se Strakonickou televizí byl realizován 
workshop zaměřený na vystupování před 
mikrofonem a kamerou. 
 
Kampaně ve zdravém městě 

Město Strakonice se spolu se svými partnery 
každoročně zapojuje například do těchto 
kampaní: Den Země (22. dubna), Den bez 
tabáku (31. května), Evropský týden 
mobility (17.–22. září). V roce 2011 byla akce 
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doplněna ukázkou práce vodících psů, 
kterou pod názvem  Vodící pes – bezpečná 
chůze, kterou  připravila Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých 
Strakonice. Dny zdraví (6.–17. října) - 
specifické pro ročník 2011 bylo velké 
množství akcí zaměřených na první pomoc 
a nábor nových dárců kostní dřeně.  

Granty zdravého města 

Komunitní nadace Blanicko–Otavská ve 
spolupráci se Zdravým městem Strako-
nice rozdělila mezi neziskové organi-
zace 100 000 Kč. 

 
Seznam podpořených projektů v roce 2011 

Organizace Název projektu Nadační 
příspěvek 

Přátele MC Beruška Strakonice Rodina v akci  11 000 Kč 

Sdružení Zdravotně postižených 
ČR,územní sdružení Strakonice 

3. ročník turnaje  v petanque pro seniory a osoby  se zdravotním postiže-
ním v seniorském věku 

14 200 Kč 

Základní článek hnutí Brontosaurus - 
Forest České Budějovice, pobočka 
Strakonice 

Ekofestival na Otavě 16 000 Kč 

Sportovní klub Basketbal Strakonice Strakonická basketbalová liga ZŠ 10 800 Kč 

OS Prevent Fundraising 12 000 Kč 

Sdružení hasičů ČMS okresu  Strakonice Hasičské dobrovolnictví a práce s mládeží 7 000 Kč 

Sdružení rodičů a přátel při DDM 
Strakonice 

DEN DĚTÍ aneb „hravě a zdravě“ 3 000 Kč 

FOKUS Písek, pobočka Strakonice 
Rozvoj kapacit občanského sdružená jako nenahraditelné služby pro osoby 
s duševním onemocněním 

12 000 Kč 

Český červený kříž - ÚOS ČČK   Ocenění nových bezpříspěvkových dárců krve a dobrovolníků 7 000 Kč 

Centrum pro zdravotně postižené 
Jihočeského kraje - pracoviště Strakonice 

Chceme být nejlepší 7 000 Kč 

 

Křesadlo – ceny pro dobrovolníky 
Počtvrté se v dubnu 2011 na strakonickém 
hradě předávaly ceny Dobrovolník roku 
Jihočeského kraje. Mezi oceněnými indivi-
duálními dobrovolníky převzal cenu Křesa-
dlo i pan Miroslav Treybal ze Strakonic za 
celoživotní dobrovolnictví v Junáku a při 
ochraně přírody.  
 

 
 

Miroslav Treybal přebírá cenu 

 
 
Mezinárodní program Grundtvig 

Město Strakonice v roce 2011 bylo 
zapojeno do mezinárodního projektu 
zaměřeného na dobrovolnictví seniorů, 
který je součástí programu Grundtvig 
z rodiny evropských Programů celoži-
votního učení. Začátkem prvního květ-
nového týdne se uskutečnilo druhé 
pracovní setkání, jehož účastníci si 
vyměnili své zkušenosti se získáváním 
dobrovolníků - seniorů a s jejich vzdělá-
váním v České republice, Německu, 
Dánsku, Rakousku, Itálii a Bulharsku.  
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AKCE VE STRAKONICÍCH V ROCE 2011 
 
1. 1. Novoroční ohňostroj 
 
24.-26. 3. Skupovy Strakonice 
 46. ročník krajské loutkářské přehlídky profesionálních a amatérských souborů 
 
2. 4. Tatoo Jam 
 9. ročník tetovacího festivalu  
 
15. 4. Koncert k 30. výročí založení Dětského folklorního souboru Prácheňáček 

Strakonice  
 
16. 4.  Čištění řeky Otavy v rámci projektu Otavská plavba 
 

 
29. 4.  Aprílové bruslení městem 
 jízda na in-line bruslích pro malé i velké  
 
30. 4.  Strakonické vítání léta 
 Johanitský den - otevření muzea, přivítání nové turistické sezony, bohatý kulturní 

program 
 
5. 5.  Květnové oslavy  
 
7. 5. Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko 
 slavnostní otevření výstavy k Roku Rožmberků 
 
8. 5. Den otevřených dveří Armády ČR ve vojenské posádce V Lipkách 
 
18. 5.  Den otevřených dveří Muzea středního Pootaví ve Strakonicích 
 
27.-28. 5. Jamboree 
 bluegrassová přehlídka za účasti domácích i zahraničních skupin 
 

  
4.-5. 6. Národní šampionát mažoretek ČR- mistrovství Čech 
 
8.-9. 6. Strakonický dudáček 
 5. ročník přehlídky dětských dudáckých muzik a souborů  
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10.-12. 6. DEP Strakonická 100 a Po stopách Švandy dudáka  
 dálkový etapový pochod a cyklojízda okolím Strakonic 
10.-12. 6. Dance show 
 celorepubliková přehlídka tanečních souborů a skupin  
 

  
16. 6. a 23. 6. Netradiční prohlídka strakonického hradu 
 hraná prohlídka s dobovými postavami – projekt Dětského zastupitelstva 

Strakonice 
 

17. 6. Muzejní noc 
 netradiční prohlídka Muzea středního Pootaví věnovaná Rožmberkům 

a Strakonicím  
 

  
25. 6. Pivovarská pouť 
 zábavné odpoledne pro děti i dospělé, neckyáda, výborné strakonické pivo 
   
29.-31. 7  Czech Open 
 otevřené mistrovství ve vodním pólu  
 Strakonický bazén  
 celorepubliková parašutistická soutěž v přesnosti přistání na bazén  
 

6.-7. 8. Rumpálování  
 středověké slavnosti, ukázky zapomenutých řemesel, šermířská a kejklířská 

vystoupení 
 
13. 8. Procházka městem za magického úplňku 
 první možnost poznat město za svitu měsíce při komentované prohlídce městem. 

Ve vyprávěních nechyběli Švanda dudák, obří dudy, bílá paní, švédští vojáci, 
zachráněná Rozálka Hodánková, vodníci, víly i nemocní a žebrající chudáci 

 
21. 8. Strakonický běh městem 
 
15. 9. Běh naděje 
 humanitární akce na podporu nejen vlastního zdraví, ale především boje proti 

rakovině 
 
24. – 25. 9. Strakonický fez  
 celorepubliková parašutistická soutěž v přesnosti přistání na cíl 
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24. – 25. 9. Václavská pouť 
 pouťové atrakce, stánkový prodej, bohatý kulturní i sportovní program  
 
8. 10. Běh okolo Kuřidla 
 XI. ročník závodu v přespolním běhu pro všechny věkové kategorie  
 
31. 10. Slavnostní otevření I. etapy rekonstrukce Velkého náměstí 
 

  
15. 11. Slavnostní odhalení bronzové plastiky dudáka na Velkém náměstí  
 Autorem plastiky je Jiří Kubelka. Odhalení proběhlo v režii dětských zastupitelů, 

kteří byli u zrodu myšlenky.  
 
22. 11. – 26. 12. Vánoční výstava 
 tradiční vánoční výstava s pohyblivým betlémem Františka Malého  

Muzeum středního Pootaví 
 
27. 11. Slavnostní zahájení adventu 
 zapálení první adventní svíce starostou města, kulturní program, zvonkový 

průvod, rozsvícení vánoční výzdoby města před radnicí na Velkém náměstí 
 

  
2. – 4. 12. Adventní trhy pod Rumpálem  
 jarmark, živý betlém, divadelní a pěvecká vystoupení 
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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. Ibrahim Razak (VPM) 

Josef Štrébl (VPM) 

Mgr. Břetislav Hrdlička (SV) 

Milan Jungvirt (SV) 

Milada Vlasáková (KSČM) 

Václav Šrámek (KSČM)  

 
 
 
 

 
 
Po odstoupení MUDr. Josefa Vávry 
(VPM) byl na jeho místo jmenovaný 
MUDr. Ibrahim Razak. Složení slibu 
nového člena ZM dne 15. 6. 2011 na 
4. zasedání Zastupitelstva města 
Strakonice.
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Rada města Strakonice 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 pro  
volební období 2010 – 2014 
 
Kontrolní výbor: 
předseda: Václav Šrámek 
členové:  MUDr. Josef Vávra, Milan 
Jungvirt, Radek Chvosta, MUDr. Michal 
Pelíšek, Mgr. Radek Sosna, Ing. František 
Lebeda ml., Ivan Šulc, Mgr. Petr Hrnčíř 
 
Finanční výbor: 
předseda:   Eva Rabová 
členové:  Josef Štrébl, Ing. Otomar Šimák, 
Ing. Libor Volf, Ivan Breindl, Ing. Luděk Joza, 
Vlasta Boguschová, Václav Drhovský, Martin 
Hýbl, BBS 
 
 
Majetková komise 
předseda:  Ing. Ludvík Němejc 
členové:  Jaroslav Čermák, Ing. František 
Lebeda ml., Radoslava Novotná, Ing. Miloš 
Hynek, Ing. Jiří Jeníček, Jiří Urbánek, 
Mgr. Břetislav Hrdlička, Jan Pašava, Marek 
Fügner, Lukáš Houdek, Zbyněk Blatský, 
Václav Šrámek, Ing. Vlasta Pacourková 
 
Bytová komise 
předseda:   Mgr. Ivana Parkosová 
členové:  Jaroslava Fornbaumová, Eva 
Nová, PhDr. Ivana Říhová, Zdeňka 
Tomšovicová, Zbyněk Blatský, Mgr. Martina 
Košťálová 
 
Sociální komise 
předseda:   MUDr. Michal Pelíšek 
členové:  Drahuška Kolářová, Helena 
Bartáčková, Helena Mocová Linhartová, 
Jana Tlachová, Milada Vlasáková, Miloslava 
Pašavová, Marie Brejchová, Ing. Karel 
Seknička 
 
Komise pro kulturu a cestovní ruch 
předseda:   RNDr. Ladislav Havel 
členové:  Bc. Alena Barborková, PhDr. 
Ivana Říhová, Mgr. Ivana Parkosová, Ing. 
Ivana Bambásková, Michal Šochman, Mgr. 
Josef Samec, Bc. Šárka Kůsová, Eva 
Dresslerová, Mgr. Iva Šrámková, Vladimíra 
Hradská, Heidrun Motlová, Pavel Soukup 
 
 
 

 

 
 
 
Komise pro sport 
předseda:   Luboš Parkos 
členové:  Ing. Pavel Bublík, MVDr. Pavel 
Dušek, Mgr. Cyril Dušek, František Kouba, 
Jan Schneedorfer, Pavel Raba, MVDr. 
Miroslav Vondřička, Bc. Jitka Krýzová, Ing. 
Jan Žák, Mgr. Roman Heimlich, PaedDr. 
Pavel Kouba, Luděk Bastián, Václav 
Zábranský, Roman Marienka 
 
Komise školství 
předseda:   Mgr. Miroslav Hlava  
členové:  Mgr. Radek Sosna, MUDr. Soňa 
Pavlová, Mgr. Josef Mráz, Mgr. Jaroslava 
Cháberová, Mgr. Václav Vlček, Miloslava 
Vozábalová, Mgr. Jaroslava Kolesová, Věra 
Maříková 
 
Komise pro rozvoj města 
předseda:   Ing. Aleš Seitz 
členové:  Mgr. Jitka Vápeníková, Ing. 
Ludvík Němejc, Ing. Jiří Treybal, Ing. Milada 
Brejchová, Mgr. Josef Mráz, Ing. Josef 
Zámečník, Ing. Jaroslav Brůžek, Ing. Václav 
Býček, Ing. Jaroslav Bašta, Mgr. Michal 
Novotný, 
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Přehled získaných dotací v průběhu roku 2011  
 
 

Č. NÁZEV PROJEKTU 
DOT. 
TITUL 

CELKOVÉ NÁKLADY 
V KČ 

Z TOHO DOTACE TERMÍN REALIZACE 

1 
Netradiční prohlídka 
strakonického hradu 

JčK 49 166,00 20 000,00 2011 

2 
Regenerace sídliště 1. 

Máje, II. etapa 
MMR 7 707 330,00 4 000 000,00 2011 

3 
Oprava Brušákovy kaple 
v Radomyšlské ulici ve 

Strakonicích 
JčK 146 871,00 40 000,00  2011 

4 
Oprava kaple Sv. Václava 

v ulici U Hajské ve 
Strakonicích 

JčK 56 080,00 50 000,00 2011 

5 

Rekonstrukce podlahy 
v tělocvičně ZŠ 

F.L.Čelakovského, 
Strakonice 

JčK 986 454,00 350 000,00 2012 

6 

Zřízení bezpečnostních 
prvků na místní 

komunikaci Ellerova, 
Strakonice 

JčK 347 916,42 200 000,00 2011 

7 

Zřízení bezpečnostních 
prvků na místní 

komunikaci Na Ohradě, 
Strakonice 

JčK 261 777,13 200 000,00 2011 

8 
Rozšíření stávající 

kapacity MŠ U Parku, 
Strakonice 

JčK 978 953,00 300 000,00 2011 

9 
Strakonice běžkařům – 

pořízení stopaře 
JčK 205 000,00 50 000,00 Nerealizováno 

10 
Oprava glorietu 

v Rennerových sadech ve 
Strakonicích 

JčK 399 646,00 180 000,00 2011 

11 
Rekonstrukce Velkého 

náměstí, Strakonice – III. 
etapa** 

ROP 88 683 000,00 33 089 871,00 2012 - 2013 

12 
Komunikace ZŠ Povážská 

a lokalita Na Muškách, 
Strakonice** 

ROP 16 444 906,00 13 978 170,00 2012 

13 
Oprava střech kotců 

v psím útulku ve 
Strakonicích 

JčK 48 970,00 48 970,00 2011 

14 
Dovybavení zásahové 

jednotky města 
Strakonice 

JčK 108 507,00 50 000,00 2011 

15 

Navazující intervenční 
program prevence 
kriminality města 

Strakonice 

JčK 210 000,00 189 000,00 2011 
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Č. NÁZEV PROJEKTU 
DOT. 
TITUL 

CELKOVÉ NÁKLADY 
V KČ 

Z TOHO DOTACE TERMÍN REALIZACE 

16 Park Jezárky, Strakonice* OP ŽP 3 827 148,00 2 870 361,00 2012 - 2013 

17 

Strakonické vítání léta 
aneb na kole po 

památkách středního 
Pootaví 

NJC 25 500,00 15 000,00 2012 

CELKEM 120 487 224,55 55 631 372,00  
 
 
* Dotace ještě není schválena 
** Projekt schválen jako náhradní 
 
 
Zkratky: 
JčK – Jihočeský kraj 
ROP – Regionální operační program NUTS II Jihozápad 
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
OP ŽP – Operační program Životní prostředí 
NJC – Nadace jihočeské cyklostezky 
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Významné investiční akce města Strakonice v roce 2011 
 
Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská 

• zahájení realizace: 4. 1. 2010 
•  ukončení: 30. 9. 2012 

Úpravna vody v Hajské funguje od roku 1936, v následujících letech byla postupně rozšiřována. 
I přes značné úsilí a finance vynakládané na údržbu, zařízení zastaralo a přestalo odpovídat 
moderním trendům v úpravě vody. Rekonstrukce a modernizace zajistí ještě vyšší kvalitu již tak 
velmi dobré pitné vody, jejímž přírodním zdrojem je prameniště Hajská. Kromě vody z Hajské 
jsou Strakonice zásobovány také vodou z pracejovické úpravny a z Vodárenské soustavy jižní 
Čechy (Římov). Na podzim 2011 proběhly komplexní zkoušky jednotlivých fází procesu výroby a 
úpravy vody a zařízení bylo posléze uvedeno do zkušebního provozu. 

Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace 

• zahájení realizace: 8. 4. 2010 
• ukončení: 23. 12. 2011 

Celá stavba se skládá ze čtyř podprojektů – 1. Intenzifikace čistírny odpadních vod, 2. Sběrač 
Strakonice – Mutěnice – Radošovice, 3. Sběrač E (ul. Písecká), 4. Sběrač Starý Dražejov. Zvýšením 
účinnosti ČOV bude omezeno znečišťování řeky Otavy a podzemních vod. Jednotlivé sběrače 
jsou určeny k odkanalizování jmenovaných lokalit, kde dosud kanalizace nebyla nebo je již 
technicky i kapacitně nevyhovující. V březnu byla spuštěna nová biologická linka. 

Základní škola Povážská 

• zahájení realizace: 25. 1. 2010 
• ukončení: 31. 10. 2012 

Školní rok 2011/2012 zahájili žáci prvního stupně ZŠ Povážská Strakonice již v nové škole. 
Připraveno bylo deset tříd, školní družina i školní kuchyně s jídelnou, multifunkční sálek se 
svažitým hledištěm a zimní zahrada pro výuku pěstitelských prací. Některé třídy jsou vybaveny 
stavitelným nábytkem, který „poroste“ s žáky a hlasivky učitelů šetří speciální akustické panely. 
Zatímco se na prvním stupni již učilo, pokračovaly stavební práce na stupni druhém, včetně 
tělocvičny. Do zimy byla hrubá stavba hotová a pod střechou. 

Rekonstrukce Velkého náměstí a navazujících prostor 

• zahájení realizace: 20. 3. 2010 
• ukončení: 30. 11. 2011 

V roce 2011 pokračovaly stavební práce v ulicích Na Stráži, Pionýrská, Hrnčířská a byla 
dokončena centrální kruhová křižovatka. Tato poslední část projektu s sebou přinesla také 
nejviditelnější změnu. Velké náměstí  od 31. října nově propojuje s ulicemi U Sv. Markéty a Na 
Stráži kruhový objezd atypického tvaru. V prostoru uvnitř křižovatky byla v listopadu slavnostně 
odhalena plastika dudáka – symbolu města. 

Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova 

• zahájení realizace: 1. 8. 2011 
• ukončení: 30. 11. 2011 

Modrooranžové variace na nově zateplené fasádě oživily základní školu v ulici Krále Jiřího 
z Poděbrad. Byl zateplen obvodový plášť i střechy objektů obou školních pavilonů, tělocvičny i 
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jídelny a vyměněno 390 oken. Úpravy zajistí snížení energetické náročnosti budov, což 
znamená významné úspory v nákladech na vytápění. 

Regenerace Sídliště 1. máje – II. etapa 

• zahájení realizace: 5. 9. 2011 
• dokončení: 30. 11. 2011 

Předláždění dvou tisíc metrů čtverečních chodníků, přeznačení stávajících parkovišť a vznik 45 
nových parkovacích stání, obnovení a doplnění mobiliáře – laviček  a odpadkových košů. Nové 
lampy veřejného osvětlení a upravená zeleň. Tak to vypadá po druhé etapě regenerace na 
jednom ze strakonických sídlišť, kde v současnosti žije 1400 obyvatel města. Úpravy prostoru 
navázaly plynule na předchozí práce z roku 2010. 

Oprava altánu v Rennerových sadech 

• zahájení realizace: 9. 8. 2011 
• dokončení: 27. 10. 2011 

Oprava nemovité kulturní památky. Součástí prací byla výměna krytiny, oprava odpadlé římsy, 
oprava dřevěných prvků, omítek a nový nátěr glorietu. Pozdně empírový gloriet byl postaven 
v roce 1837 na umělém návrší v Rennerových sadech. Jedná se o drobnou parkovou stavbu 
v podobě otevřeného antického chrámu. 

Úprava přechodu Na Ohradě a v Ellerově ulici 

• zahájení realizace: 22. 8. 2011/ 12. 8. 2011 
• dokončení: 8. 9. 2011/30. 8. 2011 

I když jde o akce spíše menšího rozsahu, svým významem patří k důležitým. Díky vybudování 
středových ostrůvků a osvětlení na přechodech přes široké a velmi frekventované komunikace 
v centru města byla zvýšena pasivní bezpečnost přecházejících chodců. 

Odpočinková zóna Virt 

• zahájení realizace: 12. 9. 2011 
• dokončení: 8. 11. 2011 

V západní příměstské části města, osadě Virt, bylo upraveno okolí již dříve zrekonstruované 
kaple sv. Václava, která kdysi sloužila především jako obecní zvonice. Součástí úprav bylo 
předláždění chodníků ze zámkové dlažby, sadové úpravy, nové lampy veřejného osvětlení, 
dřevěná pergola, lavičky, odpadkové koše a oplocení. Vznikl příjemný prostor pro odpočinek, 
relaxaci i vzájemná setkávání obyvatel osady. 
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Přehled zřizovaných organizací města 
 
 
Příspěvkové organizace    
MŠ Šumavská 
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 ul. Jiřího z Poděbrad http://www.podebradova.strakonice.cz/ 
ZŠ 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 2011 

 
 
Rozpočet města na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem města dne 15.12.2010. V průběhu 
roku byl  rozpočtovými opatřeními upravován.  
Celkové skutečné příjmy činily  668 788,4 tis. Kč. Z těchto příjmů činily 36 % daňové příjmy, 
13 % nedaňové příjmy, 3 % kapitálové příjmy a 48 % přijaté dotace. Z celkově přijatých 
dotací činily dotace provozní 167 354 tis. Kč (z toho dotace na sociální dávky 104 473 tis. 
Kč) a 143 856 tis. Kč dotace kapitálové. 
Celkové výdaje činily 785 618 tis. Kč, z toho 49,8 % výdaje běžné a 50,2 % výdaje 
kapitálové. Kapitálové výdaje činily 391 119 tis. Kč a byly vynaloženy na rekonstrukci, 
rozšíření a obnovu vodohospodářského majetku v částce 182 377 tis. Kč, dále bylo 
investováno 127 837 tis. Kč do školského majetku, 42 046 tis. Kč na rekonstrukci Velkého 
náměstí, 21 133 tis. Kč na výkupy majetku, 7 548 tis. Kč na revitalizace a úpravy sídlišť, 
3 472 tis. Kč na technologické centrum ve Strakonicích a 6 707 tis. Kč na ostatní investice. 
Kapitálové výdaje byly ve výši 143 856 tis. Kč kryty kapitálovými dotacemi, 103 309 tis. Kč 
z vlastních zdrojů a 143 954 tis. Kč z úvěrů. Z úvěrů bylo 96 582 tis. Kč čerpáno na výstavbu 
nové budovy ZŠ Povážská, 9 501 tis. Kč na rekonstrukci a rozšíření ČOV a 37 871 tis. Kč 
doplnil kontokorentní úvěr na ostatní kapitálové výdaje. 
 
 

Bilance p �íjm� a výdaj � po konsolidaci v porovnání s rokem minulým  

 
Rozpo�et 2011 v tis. K � V�cný obsah Pln�ní 12/2010 

v tis. K � schválený upravený 
Pln�ní 12/2011 

v tis. K � % RU 

      

I. P�ÍJMY   736 950,8 666 382,0 693 587,7 668 788,4 96,4 
daňové příjmy 254 349,0 255 200,0 255 279,6 243 437,9 95,4 
nedaňové příjmy 74 002,2 67 403,6 61 403,6 85 074,6 138,5 
kapitálové příjmy 19 367,9 44 000,0 45 000,0 19 577,3 43,5 
přijaté transfery 389 231,7 292 713,0 331 904,5 320 698,6 96,6 
      

II. VÝDAJE   872 935, 784 603,0 836 752,3 785 618,2 93,9 
běžné výdaje 419 098,6 399 815,0 405 811,0 394 499,6 97,2 
kapitálové výdaje 453 836,4 384 788,0 430 941,3 391 118,6 90,8 
      

III. SALDO: p �íjmy - výdaje - 135 984,2 - 118 221,0 - 143 164,6 - 116 829,8 81,6 
      

IV. FINANCOVÁNÍ  135 984,2 118 221,0 143 164,6 116 829,8 81,6 
přijaté úvěry a půjčky 146 472,7 144 856,0 165 530,0 143 954,1 87,0 
splátky úvěrů a půjček -14 026,3 -26 635,3 -26 635,0 -26 634,1 100,0 
použití prostř. minulých let 3 537,8 0,0 4 269,6 -490,2  
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Struktura příjmů v roce 2011 

 

 
 
 

 
 

Přehled kapitálových výdajů do jednotlivých oblastí 
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Odvětvová struktura běžných výdajů r. 2011 
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městský úřad 

 
 

Celkový počet zaměstnanců: ...................... 164 
počet žen:.....................................................................118 
počet mužů:................................................................... 46 
 
Věková struktura zaměstnanců 
do 30 let: ......................................................................... 15 
 31–50 let: .....................................................................104 
 51-60 let: ........................................................................ 43 
 61 let a výše: ....................................................................2 
 
Vzdělanostní struktura zaměstnanců 
se základním vzděláním: .............................................0 
se středním odborným vzděláním: .........................4 
s úplným středním odborným vzděláním:........ 86 
s vyšším odborným vzděláním: ................................9 
s vysokoškolským vzděláním: ................................ 65 
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Vážení klienti Městského úřadu Strakonice, 
 
rádi bychom vás již podruhé prostřednic-
tvím výroční zprávy informovali o činnosti 
našeho úřadu. Do rukou se vám dostává 
přehled aktivit jednotlivých odborů a jejich 
pracovníků za rok 2011.  
K bezproblémovému chodu města, resp. 
ORP Strakonice, přispívalo svou prací 164 
městských úředníků. Uplynulý rok byl opět 
rokem řady významných legislativních 
změn, které bylo nutné náležitě zakompo-
novat do  práce městského úřadu. Také 
proto věnujeme pozornost kvalifikačnímu 
i osobnímu rozvoji našich zaměstnanců. 
V této souvislosti bych rád připomenul dva 
důležité vzdělávací projekty Dva kroky 
k profesionální veřejné službě a Sám sobě 
manažerem, jejichž realizace spadala 
především do období roku 2011. Na oba 
projekty se nám podařilo získat významnou 
dotaci z Evropské unie. Další dotace 
podpořila budování technologického 
centra ORP Strakonice. 
Nemohu opomenout také konec roku 
a přípravy na sociální reformu, se kterou 
souvisí odchod našich sedmi pracovnic 
z oddělení sociální péče a pomoci, neboť 
dávkové agendy byly převedeny do kompe-
tencí Úřadu práce ČR.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stát svěřuje úřadům místní samosprávy 
stále více úkolů, což by pochopitelně mělo 
vám, občanům, přinést větší pohodlí při 
vyřizování vašich záležitostí. Ne vždy je 
zajištění realizace těchto změn ze strany 
státu dostatečné, nicméně naši úředníci se s 
přibývajícím množstvím povinností snaží 
vypořádat tak, aby se různé počáteční kom-
plikace pokud možno nedotkly komfortu 
poskytovaných služeb.  
Klienti i zaměstnanci mají pro větší pohodlí 
k dispozici parkoviště ve dvoře městského 
úřadu přímo v centru Strakonic. Podařilo se 
nám díky elektronické aukci, která se usku-
tečnila na podzim 2011, výrazně snížit 
náklady na provoz služeb mobilních 
operátorů pro další období. Po celý rok jsme 
se snažili, aby vám Městský úřad Strakonice 
byl profesionálním průvodcem životními 
situacemi, aby naše práce byla kvalitní, 
efektivní a ku prospěchu našemu městu, 
jeho obyvatelům i obyvatelům našeho 
správního obvodu. Věřím, že se nám tyto 
cíle dařilo naplňovat. 
 
 
 

Ing. Jan Tůma
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Odbor: kancelář tajemníka 
Vedoucí: Ing. Stanislav Štěpánek 
 

 
Oddělení personalistiky a mezd 

Oddělení personalistiky a mezd patří mezi 
servisní útvary kanceláře tajemníka, jejichž 
hlavním úkolem je zajistit kvalitní podmínky 
pro výkon všech služeb poskytovaných 
Městským úřadem Strakonice. Oddělení 
zajišťuje odbornou přípravu pracovníků 
vyplývající ze zákona o úřednících i další 
kvalifikaci prohlubující kurzy.  Pro tuto 
činnost se úřad snaží využívat aktuální 
dotační tituly a zajistit tak potřebné finance 
z externích zdrojů. V průběhu roku 2011 byl 
postupně naplňován harmonogram dvou 
vzdělávacích projektů, na něž v roce 2010 
úřad obdržel dotaci.  

 
Nedílnou součástí práce tohoto oddělení je 
zajištění komplexní mzdové a personální 
agendy. V roce 2011 proběhlo na Městském 
úřadu Strakonice celkem osm výběrových 
řízení. Ve všech případech se jednalo o 
pracovní místa uvolněná z důvodu externí 
či interní mobility zaměstnanců, ani 
v jednom případě nešlo o vytvoření nového 
pracovního místa. Celkový počet pracov-
níků úřadu se s koncem roku 2011 (s 
účinností od 1. 1. 2012) naopak snížil o 
sedm, a to v důsledku přesunu některých 
sociálních agend z městských úřadů na 
úřady práce.  

 
 
 

 
Největší zájem tentokrát vzbudilo výběrové 
řízení na pracovníka odboru vnitřních věcí – 
oddělení evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních pasů, do něhož zaslalo 
svou přihlášku celkem 69 uchazečů. 
 
Oddělení informatiky 

Hardware: 
Proběhlo rozšíření serverovny úřadu o 2 
nové servery, diskové pole, páskovou 
knihovnu a elektrocentrálu. 
 
Software: 
Byly zahájeny práce na virtualizaci 
serverovny úřadu. Došlo také k upgrade 
softwaru na centrálním firewallu.  

 
Projekty: 
Byly zahájeny práce na projektu 
„Technologické centrum ORP a rozvoj 
služeb E-Governmentu v obcích správního 
obvodu ORP Strakonice“. 
 
GIS: 
Průběžně probíhala aktualizace technické 
mapy a katastrálních map včetně popisných 
informací. 
 
Síť: 
Došlo k rozdělení sítě MŠ a ZŠ Povážská na 
část ZŠ Povážská a MŠ Šumavská. Došlo 
k dalšímu rozvoji využívání IP telefonie – 
došlo k instalaci IP ústředny v ZŠ Povážská, 
připojení STARZ a MěKS na IP telefonii. Byly 
položeny další chráničky pro optické kabely 
města pro budoucí přesun části 
metropolitní sítě na optiku. Došlo k instalaci 
kamery na soutoku řek Otavy a Volyňky pro 
potřeby krizového řízení.  
 
WWW stránky: 
Došlo k dalšímu rozvoji webových stránek 
města Strakonice v redakčním systému 
Drupal včetně přípravných prací ke vzniku 
jazykových mutací některých částí webu. 
 

výběrové řízení na pozici: 
počet 

obdržených 
přihlášek 

pracovník sociálního odboru  - 
SPOD 

7 

vedoucí kanceláře tajemníka 35 
pracovník finančního odboru  - 

pokladna 
53 

pracovník odboru vnitřních 
věcí – přestupkové řízení 

19 

pracovník sociálního odboru  - 
SPOD 

20 

pracovník sociálního odboru  - 
vedoucí oddělení SPOD 

2 

pracovník odboru vnitřních 
věcí – oddělení EO, OP a CD 

69 

pracovník odboru školství a CR 
– městské informační centrum 

31 
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Správní oddělení  

Pracovníci správního oddělení kanceláře 
tajemníka zajišťují správu a služby spojené 
s chodem úřadu, správu a údržbu budov, 
kde sídlí zaměstnanci úřadu, obřadní síně 
a reprezentačních prostor na hradě, 
hradního safari, garáží pro služební vozy 
a rekreační chaty pro zaměstnance v Zátoni. 
Zaměstnancům dodávají vše potřebné k 
výkonu jejich činnosti – od tužky, papírů 
a šanonů, po židle, stoly a skříně a zajišťují 
přepravu na různá jednání a školení. 
Organizují skartaci vyřazených písemností 
a ukládají písemnosti do spisoven. Na 
správním oddělení se také organizují 
všechny typy voleb.  
 

 
Ač na rok 2011 nepřipadly dle harmono-
gramu žádné řádné volby, v obci Paračov 
proběhly nové volby do zastupitelstva 
obce.  
Jak je výše uvedeno, telefonní a internetové 
spojení si vyžádalo částku 732 000 Kč. Je 
předpoklad minimálně 60% snížení této 
částky v roce 2012 díky veřejné zakázce  
v e-aukci, kdy se podařilo vysoutěžit 
podstatně nižší ceny za telekomunikační 
poplatky. 
Od nálezců a městské policie bylo předáno 
na podatelnu 86 nálezů (klíče, peněženky, 
kola, mobilní telefony, brýle, kabely, batohy, 
hodinky), z toho bylo 13 nálezů vráceno 
majitelům. 
Vyměněna byla poničená značení ulic 
a instalovala se značení ulic v lokalitě Za 
Stínadly (viz.kap. …a něco navíc).  V lokalitě 
Za Rájem byla označena nová ulice Mezi 
Lesy. 
 

 

Pracoviště krizového řízení 

Úkoly pracoviště k přípravě na mimořádné 
události a krizové situace, obranu státu 
a hospodářská opatření pro krizové stavy 
byly upraveny v souladu s novelizací kri-
zového zákona. Upraveno bylo i složení  
Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP. V 
roce 2011 proběhla tři zasedání tohoto 
orgánu. Pracoviště zajišťuje rovněž úkoly 
požární ochrany, zřizování jednotek dob-
rovolných hasičů, jejich materiální a tech-
nické zabezpečení. Na tomto úseku se 
podařilo zlepšit vybavení jednotek. 
K ověření připravenosti proběhlo již páté 
cvičení všech jednotek dobrovolných 
hasičů na území města Strakonice.  
Mezi svěřené  úkoly patří i péče o místní 
rozhlas. Podařilo se provést revizi všech 126 
míst ve městě a městských částech. 
Pracoviště KŘ se rovněž podílelo na již III. 
ročníku „Večera pro záchranáře“, kterou 
pořádá město k ocenění práce záchranářů. 
Se Svazem CO byly organizovány soutěže 
mladých záchranářů ze škol. Družstvo ZŠ 
Povážská obsadilo 2. místo v krajském  kole. 
Pracoviště  vede i evidenci válečných hrobů 
a pietních míst. V roce 2011 Ministerstvo 
obrany ČR ocenilo plaketou práci OÚ 
Cehnice za péči o tyto památky. 
 

 
 
Cvičení dobrovolných hasičů 2011.

Vydané kancelářské potřeby 752 000 Kč 
Evidence majetku – 

zaevidováno 147 nových 
položek 

4 660 000 Kč 

Evidence majetku – vyřazeno 
120 položek 

4 160 000 Kč 

Náklady na poštovné 1 952 600 Kč 
Náklady na telefonní 
a internetové spojení 

732 000 Kč 

Elektronická spisová služba 
přijato/odesláno  

61 078 dopisů 
a datových 

zpráv 
Služební vozy – najeto km 148 000 km 
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Odbor dopravy 
Vedoucí: Ing. Václav Býček 
 

 
Odbor dopravy vykonává státní správu 
obce s rozšířenou působností v oblasti 
registrace vozidel, řidičských oprávnění, 
provozování taxislužby a MHD, projedná-
vání přestupků proti bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komu-
nikacích a přestupků souvisejících, rozho-
dování ve věcech provozování stanice 
měření emisí. Provádí výkon funkce silnič-
ního 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 
 

Na oddělení přestupkového řízení nebyl 
zaznamenán v r. 2011 žádný výrazný nárůst 
v počtu oznámení přestupků. Došlo pouze k 
mírnému nárůstu podaných opravných 
prostředků oproti loňskému roku. 
V porovnání s vyřešeným množstvím ozná-
mených přestupků je však tento nárůst 
zanedbatelný.   
 
 
 
 

 
 
Přehled některých ukazatelů 

 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 
Počet oznámených 

přestupků 
720 780 967 953 

Uloženo na 
pokutách Kč 

2 687 900 2 013 900 3 510 100 3 039 700 

Počet uložených 
zákazů činnosti 

 
157 166 157 164 

Počet podaných 
odvolání 

13 4 15 28 

 
 
 
Silniční správní úřad 
Některé z jeho činností dokumentuje následující tabulka: 

 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 
Počet vydaných 

rozhodnutí 
silničním správním 

úřadem 

395 391 389 490 

Počet vydaných 
rozhodnutí 
speciálním 

stavebním úřadem 

66 70 76 53 

Počet sdělení 
k ohlášení stav. 

úprav 
68 137 97 40 

Počet stanovení 
dopravního značení 

224 245 235 260 
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Velké stavební akce realizované roku 
2011 ve Strakonicích, na jejichž povolení 
se silniční správní úřad podílel: 
• Rekonstrukce ulic Velké náměstí 

a Čelakovského, včetně přilehlých ulic 
• Regenerace Sídliště 1. Máje, Strakonice – 

II. etapa 
• ZTV Mezi lesy 
• Autobusová zastávka Husova ul. 
• Komunikace lokality Větrolamka 
• Stavební úpravy přechodů pro chodce 

v návaznosti na zlepšení bezpečnosti 
silničního provozu. 

 
Silniční správní úřad se podílel rovněž na 
zabezpečení kulturních akcí pořádaných 
v roce 2011 ve Strakonicích, např.: Václavská 
pouť, Národní šampionát mažoretek, 
Jamboree, Rumpálování, Dance show. 

Oddělení dopravně správních agend 
 

V roce 2011 bylo ve správním obvodu 
Strakonice evidováno 34 783 řidičů. V sou-
vislosti s agendou registru řidičů bylo 
v tomto roce provedeno celkem 41 524 
úkonů, z toho bylo 2 420 zaevidovaných 
přestupků včetně trestných činů. K 31. 12. 
2011 bylo v našem správním obvodu regis-
trováno celkem 141 řidičů, kteří dosáhli 
v bodovém hodnocení 12 bodů. V roce 
2011 pokračoval nárůst v oblasti provozo-
vání taxislužby, jak v počtu řidičů, tak 
v počtu vozidel. Dále bylo v našem správ-
ním obvodu k 31. 12. 2011 přihlášeno 62 
355 vozidel. V úseku registru vozidel bylo 
obslouženo 10 441 klientů 
 

 
 
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 r. 2011 
Dovoz vozidel ze 
zahraničí 

1538 890 784 829 

Stavby a přestavby 142 157 87 48 
Celkem schválená 
vozidla 

1680 1047 871 877 

 
 
Přehled činnosti zkušebních komisařů  

 r. 2011 
Registrační listiny vydané k provozování autoškol 12 
Počet zkoušek odborné způsobilosti, včetně opakovaných a rozšíření 
skupin 

1213 

Přezkoušení odborné způsobilosti  po dosažení 12 bodů 27 
Zkoušky k vydání profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) 28 
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Odbor finanční 
Vedoucí: Ing. Jitka Šochmanová 
 

 
Odbor finanční sestavuje rozpočet města, 
vyměřuje a vybírá místní poplatky, vede 
účetnictví, povoluje provozování VHP, 
tomboly, zabezpečuje Václavskou pouť, 
spolupracuje na rozpočtech příspěvkových 
organizací města. Provádí finanční kontroly. 
 
Oddělení rozpočtu 
 

Schvalování rozpočtu jakož i závěrečného 
účtu města patří do pravomocí zastupitel-
stva města. Úkolem oddělení rozpočtu je 
jeho sestavení a kontrola. 
Za r. 2011 bylo na investiční akce vynalo-
ženo celkem 391 mil. Kč. Z této částky činily 
nejvíce výdaje do vodního hospodářství,  
celkem 180 mil. Kč, dále do školství 127 mil. 
Kč.  Nemalou část činily kapitálové výdaje 
na zlepšení života občanů ve Strakonicích 
(rekonstrukce Velkého náměstí, regenerace 
sídlišť). 
 
Místní poplatky: 
V roce 2011 byla vydána nová vyhláška č. 
7/2011 o stanovení míst a času, ve kterém je 
provozování některých sázkových her 
povoleno. Účelem této vyhlášky je zabez-
pečit veřejný pořádek a regulovat sázkové 
hry. 

 
 
 
 
 
V roce 2011 nedošlo ke změně místního 
poplatku za provoz systému sběru a od-
straňování komunálních odpadů a sazba 
poplatku, tj. 470,- Kč na osobu, zůstává i pro 
rok 2012 nezměněna. 
 
Oddělení účetnictví 
 

Oddělení účetnictví se v roce 2011 zaměřilo 
hlavně na změny v předpisech týkajících se 
odpisování dlouhodobého majetku, inven-
tarizace, tvorby opravných položek 
k pohledávkám a přípravu na nový režim 
DPH – přenesení daňové povinnosti u sta-
vebních a montážních prací od roku 2012. 
V roce 2011 byl zaveden elektronický sys-
tém na všech pokladnách úřadu. 
V závěru roku 2011 bylo schváleno povinné 
zpracování dalších výkazů – Pomocný 
analytický přehled pro účely monitorování 
a řízení veřejných financí na základě 
požadavků vyplývajících z evropských 
nařízení. V souvislosti s touto změnou 
provedlo oddělení účetnictví potřebné 
kroky k zajištění již v účetní závěrce roku 
2011. 
Provedeným auditem a kontrolami dotač-
ních titulů nebyly z hlediska účetnictví 
zjištěny žádné nedostatky. 
 

 

Vývoj běžných a kapitálových výdajů za období r.2006 - r.2011 
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Oddělení kontroly 
 

V roce 2011 bylo provedeno sedm veřejno-
správních kontrol na místě, v rámci veřejno-
správní kontroly bylo kontrolováno pět škol 
a školských zařízení, knihovna, městské 
kulturní středisko. Veřejnosprávní kontroly 
byly věcně zaměřeny na kontrolu systému 
vnitřních směrnic, hospodaření s finančními 
prostředky, vedení účetnictví, poskytování 
cestovních náhrad, používání služebních 
vozidel, zadávání veřejných zakázek 
a evidenci majetku. Při veřejnosprávních 
kontrolách u příspěvkových organizací 
nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, 
které by nepříznivě ovlivnily činnost 

 
 
příspěvkových organizací. Zřizovaným 
příspěvkovým organizacím nebyly uloženy 
odvody za porušení rozpočtové kázně, ani 
jiné pokuty či penále dle zvláštních práv-
ních předpisů 
 
Na oddělení kontroly bylo předáno v roce 
2011 celkem 1 322 rozhodnutí o uložených 
pokutách v celkové výši 3 697 891 Kč. 
 
V r. 2011 bylo rozpečetěno 7 veřejných sbí-
rek v celkové hodnotě 201 866 Kč a řešeno 
28 pojistných událostí. 

 
 

Přehled pohledávek 
 

  předpis   zaplaceno  
počet 

rozhodnutí 
Stavební úřad 228 000 Kč 190 500 Kč 31 

Veřejný pořádek 257 250 Kč 177 362 Kč 125 

Odbor dopravy 2 693 100 Kč 2 080 156 Kč 484 

Městská policie 246 800 Kč 166 916 Kč 587 

Odbor školství a CR 1 500 Kč 1 750 Kč 3 

Odbor sociální 213 041 Kč 203 971 Kč 45 

Odbor životního prostředí 42 000 Kč 34 000 Kč 11 

Živnostenský úřad 8 000 Kč 10 650 Kč 8 

MP-manipulační poplatky 8 200 Kč 8 200 Kč 28 

Celkem 3 697 891 Kč 2 873 505 Kč 1 322 
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Odbor sociální  
Vedoucí: Mgr. Lenka Vysoká 
 

 
Sociální odbor prostřednictvím dvou od-
dělení – oddělení sociálně právní ochrany 
dětí a oddělení sociální péče a pomoci - 
vykonával  státní správu, tak i činnosti 
v rámci samostatné působnosti obce. 
 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
 

V roce 2011 evidovalo oddělení sociálně 
právní ochrany celkem 200 nových spisů 
Om (ochrana mládeže) a 112 spisů Nom 
(dožádaná ochrana mládeže). Během uply-
nulého roku pracovnice řešily celkem v 792 
případech zajištění sociálně právní ochrany 
nezletilých dětí.  
Sociální pracovnice vystupovaly jako kolizní 
opatrovník ustanovený soudem 
v případech soudních úprav poměrů 
k nezletilým dětem, kdy docházelo ke svě-
ření dětí většinou do péče jednoho rodiče, 
v menší míře do střídavé péče obou rodičů, 
či do společné péče rodičů a stanovení vý-
živného. Pracovnice se účastnily celkem 416 
jednání u soudu, a to včetně trestních věcí 
nezletilých a mladistvých pachatelů. Kurá-
torka pro mládež evidovala celkem 119 
klientů, z tohoto počtu bylo 38 dětí do 
15 let a 81 mladistvých pachatelů trestné 
činnosti.  
Byly podány 3 podněty k soudu na nařízení 
ústavní výchovy u dětí poměrně útlého 
věku, věc dosud není pro značnou kompli-
kovanost případu skončena. V ústavní 
výchově se k 1. 1. 2012 nacházelo celkem 26 
dětí, pracovnice tyto děti navštěvovaly 
pravidelně každé 3 měsíce tak, jak ukládá 
zákon o sociálně právní ochraně dětí. 
Pracovnice v terénu řešily v problémových 
rodinách s nezletilými dětmi nadměrné 
požívání alkoholu, zneužívání drog, gam-
blerství. Dále pracovnice řešily případy 
domácího násilí, kterému byly přítomny 
nezletilé děti. Oddělením sociálně právní 
ochrany byl také řešen problém neomluve-
ných absencí nezletilých dětí, které odmí-
taly navštěvovat základní školu a jejich 
rodiče tuto skutečnost bagatelizovali. 
 
 
 

 
 
 
 
 
V agendě náhradní rodinné péče klesl 
v uplynulém roce zájem občanů o osvojení i 
pěstounskou péči, i přesto, že pěstounská 
péče je státem placená a je také nová 
možnost této péče na přechodnou dobu. 
 
Oddělení sociální péče a pomoci  
 

Pracovnice oddělení zajišťovaly  v roce 2011 
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 vydávání 
průkazů mimořádných výhod. Při vyřizování 
žádostí vždy postupovaly v souladu s 
příslušnými právními předpisy. 
 

Celková výše  vyplacených dávek podle 
druhu (v tis. Kč) 

Příspěvek na péči 81 370 
Hmotná nouze 22 571 

Sociální dávky pro občany se 
zdravotním postižením 

7 252 

 
Vedle výkonu státní správy zabezpečovalo 
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 2011 poskytovaly pomoc 15 lidem. 
Oddělení vyřizovalo také agendu spojenou 
s žádostmi o umístění do domů 
s pečovatelskou službou, připravovalo pod-
klady na jednání sociální komise a zajiš-
ťovalo agendu spojenou s poskytnutím 
příspěvkům organizacím se sociálním zamě-
řením z rozpočtu města. 
Oddělení dále rozhodovalo v  pěti přípa-
dech o ustanovení zvláštního příjemce 
dávky důchodového pojištění (důchodu). 
Také zabezpečilo 3 pohřby osob, které 
zemřely na území obce a neměly nikoho, 
kdo by jim pohřeb zařídil.  
Všechny pracovnice sociálního odboru za-
bezpečují bezplatné základní poradenství o 
možnostech řešení nepříznivé sociální 
situace nebo jejího předcházení. 



  stavební úřad  

Výroční zpráva města Strakonice 33 

 
Odbor: stavební úřad 
Vedoucí: Ing. Jaromír Zeman 
 

 
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 účinným od 1. 1. 2007 
je zákon č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu, v platném znění 
(stavební zákon), jehož praktické užívání se 
řídí osmi prováděcími vyhláškami. Současně 
byly zrušeny pravomoci stavebních komisí, 
působících při obecních úřadech ve většině 
obcí. Správní obvod stavebního úřadu MěÚ 
Strakonice tvoří k 31. 12. 2011 50 obcí + 
obvod města Strakonice, tj. celkem 38 308 
obyvatel. Agenda je zpracovávána softwa-
rovým vybavením „VITA“ „e-spis“ a on-line 
přes e-portál územních samospráv. 
 
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 a informační, 
reklamní a propagační zařízení, odstraňo-
vání staveb, přidělování čísel popisných, 
zajišťování udržovacích  a zabezpečovacích 
prací, změny v účelu užívání staveb, vydá-
vání stanovisek, vyjádření a informací, zajiš-
ťování státního stavebního dozoru, udělo-
vání 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.  
Od poloviny roku 2011 byla na stavební 
úřad nově přenesena povinnost vkládat 
údaje do systému územní identifikace (ISÚI) 
dle §42 zákona č. 111/2006 Sb., o základních 
registrech. 
 
Nejvýznamnější stavby povolené staveb-
ním úřadem v roce 2011  
• Rehabilitační, informační a školící cent-

rum Radomyšl. 
• Bytový dům - Terasy Mlýnská, Strakonice 

(44 bytových jednotek). 

 

 

 
 
• Kavárna – Bezděkovská 123, Strakonice 
• Rekonstrukce Velkého náměstí (inženýr-

ské sítě, veřejné osvětlení). 
• Dům nábytku – ul. Heydukova, Strako-

nice. 
• Nástavba budovy č. p. 87 - Palackého 

náměstí, Strakonice. 
 
Nejvýznamnější stavby dokončené a 
zkolaudované stavebním úřadem v roce 
2011  
• Stavební úpravy polyfunkčních objektů 

v areálu firmy Moira – Ostrov Strakonice 
(služby, fitness, bar).  

• Stavební úpravy obchodního centra 
Maxim Strakonice. 

• Bytový dům – Strakonice, lokalita 
Jezárky. 

• ZTV Mezi lesy – Strakonice, inž. sítě pro 
obytnou zónu rodinných domů. 

• Rekonstrukce Vel. náměstí Strakonice – 
inž. sítě (El. NN, teplovody, veřejné 
osvětlení, kontejnery na tříděný odpad). 

• Plynovody ul. Budovatelská, MUDr. K. 
Hradeckého, Strakonice. 

• Výrobní a skladovací hala dřevěných 
podlah – ESCO Radomyšl.  

• Stavební úpravy ZŠ ul. Jiřího z Poděbrad, 
Strakonice (zateplení, výměna oken). 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE ČINNOSTI STAVEBNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2011 

INFORMATIVNĚ 
 

Č Agenda Počet 

1 
Územní řízení - počet vydaných rozhodnutí 

Územní řízení + změna + Zjednodušené územní řízení + změna + 
Veřejnoprávní smlouva + změna. 

138 

2 
Územní řízení - správní úkony, které nejsou rozhodnutím 

 Územní souhlas + Územně plánovací informace. 291 

3 

Povolení stavby - počet vydaných rozhodnutí 
Stavební řízení + změna + autorizovaný inspektor + Zkrácené stavební řízení 

+ změna + Veřejnoprávní smlouva + změna + Spojené územní a stavební 
řízení + změna + Dodatečné povolení. 

408 

4 
Povolení stavby - správní úkony, které nejsou rozhodnutím 

Ohlášení stavby + souhlas mlčky + Sloučený územní souhlas a ohlášení 
stavby + změna. 

176 

5 
Užívání stavby - počet vydaných rozhodnutí 

Kolaudační řízení + Předčasné užívání + Změna užívání - rozhodnutí + Zákaz 
užívání - rozhodnutí. 

143 

6 
Užívání stavby - správní úkony, které nejsou rozhodnutím 

Oznámení užívání stavby + Kolaudační souhlas + Zkušební provoz + 
Dokumentace skutečného provedení stavby + Změna užívání - souhlas. 

300 

9 
Odstraňování staveb - počet vydaných rozhodnutí 

Povolení odstranění + Nařízení odstranění. 39 

8 
Odstraňování staveb - správní úkony, které nejsou rozhodnutím 

Ohlášení odstranění. 
30 

9 
Jiná řízení a opatření - počet vydaných rozhodnutí 

Řízení o  výjimce + Jiná rozhodnutí + Procesní rozhodnutí. 521 

10 
Jiná řízení a opatření - ostatní 

K 31. 12. sledovaného roku - Ostatní opatření a stanoviska. 
606 

11 
Dohled 

Státní dozor + Kontrolní prohlídky. 
63 

12 
Sankce 

Pořádkové pokuty + Přestupky + Delikty. 30 

13 
Odvolání - celkový počet podaných odvolání 

Počet potvrzených nebo změněných rozhodnutí + autoremedura + Počet 
zrušených rozhodnutí. 

21 

14 

Celkový počet vydaných rozhodnutí 
Počet všech vydaných rozhodnutí ve sledovaném roce - Územní řízení + 
Povolení stavby + Užívání stavby + Odstraňování staveb + Jiná řízení a 

opatření + Sankce. 

1279 

15 

Celkový počet ohlášení a správních úkonů, které nejsou rozhodnutím 
Celkový počet správních úkonů, které nejsou rozhodnutím - Územní řízení + 

Povolení stavby + Užívání stavby + Odstraňování staveb + Jiná řízení a 
opatření + Dohled. 

861 

16 
Celkový počet ostatních úkonů 

Celkový počet ostatních úkonů, které nejsou rozhodnutím - Jiná řízení a 
opatření - ostatní. 

606 
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Odbor majetkový  
Vedoucí: Ing. Jana Narovcová 
 

 
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 jedno-
tek, 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 
2011 byl zahájen i výkup pozemků pro 
stavbu „I/22 Strakonice“, tzv. Severní 
dopravní půloblouk. 
V roce 2011 bylo prodáno celkem 25 
bytových jednotek v celkové hodnotě 7 mil. 
Kč, přičemž 18 bytů koupili stávající nájemci 
v rámci privatizace bytového fondu za 
zvýhodněnou cenu,  přiděleno bylo dalších 
celkem 47 bytových jednotek do nájmu.  
Dále bylo uzavřeno 19 nájemních smluv na 
pronájem nebytových prostor ve výši 0,9 
mil. Kč. Příjem za pronájem všech nebyto-
vých prostor představoval v roce 2011 
částku ve výši 7,9 mil. Kč.  
V r. 2011 bylo rovněž uzavřeno 12 nájem-
ních smluv na pronájem pozemků ve výši  
201 tis. Kč. Příjem za pronájem všech pro-
najatých pozemků v r. 2011 byl ve výši 5,2 
mil. Kč. 
Byly prodány pozemky v celkové hodnotě 
4,6 mil. Kč, z této částky tvořil 3,2 mil. Kč 
prodej  4 stavebních parcel pro výstavbu 
rodinných domů v lokalitě Na Muškách. 
Dále byly prodány budovy a stavby 
v hodnotě 6,8 mil. Kč. 
Vykoupeny a převedeny bezúplatným 
převodem na město Strakonice byly 
pozemky v celkové hodnotě 6,3 mil. Kč. 
Dále byla vykoupena  budova v hodnotě 3,6 
mil. Kč. 
Celkový   příjem za  prodej  nemovitostí  ve  
vlastnictví  města Strakonice byl v r. 2011 ve 
výši 18,4 mil. Kč a za  pronájem  ve výši  13,1 
mil. Kč, celkem 31,5 mil. Kč. 
Mezi další činnosti oddělení patří i zajišťo-
vání 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.   

 

 
prodej 

v mil. Kč 
byty 7,0 

pozemky 4,6 
stavby a budovy 6,8 

celkem 18,4 
 

 
pronájem 
v mil. Kč 

nebytové prostory 7,9 
pozemky 5,2 
celkem 13,1 
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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 2011 bylo realizováno jedenáct 
významných akcí, přičemž z hlediska 
finančních nákladů na realizaci se jednalo o 
celkový finanční objem ve výši 364 mil. Kč. 
Z těchto akcí byly v roce 2011 stavebně 
dokončeny: „Intenzifikace ČOV a doplnění 
kanalizace“, „Revitalizace Velkého náměstí a 
navazujících prostor ve Strakonicích – I. 
etapa“, „ÚV Hajská – rekonstrukce a 
modernizace“, „Zateplení a výměna oken ZŠ 
Poděbradova“, „Regenerace Sídliště 1. Máje 
– II. etapa“, „Komunikace k.ú. Modlešovice 
na poz. p.č. 1086/1“ a „Autobusová zastávka 
v ulici Husova“.  
 

 

 
 
Dále byla v roce 2011 zahájena realizace 
stavby „Revitalizace sídliště Mír – I. etapa“, 
„Sběrný dvůr Strakonice, p.p.č. 
1208/5,2178“ a „Rekonstrukce a moderni-
zace ZŠ F. L. Čelakovského, č.p. 555“. Během 
roku 2011 také probíhala stavba ZŠ Pováž-
ská. 
Vedle těchto investičních akcí bylo v roce 
2011 provedeno dalších cca 107 akcí 
malého rozsahu o celkovém finančním 
objemu 18 mil. Kč, jako např. opravy mateř-
ských škol, základních škol a dalších objektů 
i komunikací v majetku města. 
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Odbor rozvoje 
Vedoucí: Ing. arch. Marta Slámová 
 

 
Odbor rozvoje vykonává činnosti na úseku 
samostatné působnosti, do nichž spadá 
oblast územního plánování, oblast 
architekta města a oblast externího 
financování. 
Na úseku územního plánování odbor 
vykonává agendu v přenesené působnosti 
pro správní území obce s rozšířenou 
působností pro 69 obcí vč. města 
Strakonice. Odbor rozvoje zároveň 
připravuje podklady pro činnost Komise pro 
rozvoj města. 
 
Úřad územního plánování vykonává 
činnosti: 
• Pořizuje územní plány, regulační plány, 

územní studie a územně plánovací 
podklady pro město a obce ve správním 
obvodu. 

• Pořizuje územně analytické podklady 
pro správní území. 

• Pořizuje vymezení zastavěného území na 
žádost obcí. 

• Pořizuje rozvojové studie pro město. 
• Seznamuje subjekty s problematikou 

záměrů v území a rozvoje území. 
• Koordinuje rozvojové záměry města 

(majetková komise, rozvojová komise). 
• Jedná s investory z hlediska možností 

realizace záměrů v území. 
• Zajišťuje činnosti za město Strakonice v 

Nadaci Jihočeské cyklostezky. 

 

 
 
 
Architekt města 
Do kompetence architekta města spadá 
zejména posuzování architektonických 
a urbanistických hledisek u stavebních zá-
měrů na území města a obcí v příslušném 
správním území, modernizace městských 
parterů včetně výběru městského mobiliáře 
a v neposlední řadě zpracování urbanistic-
kých směrnic a podmínek pro stavby 
a soubory staveb na území města. 

 
Činnost architekta města v roce 2011: 

Městský mobiliář 
• Osazení nových herních prvků na 

Podskalí (Drax, skluzavka, roura). 
• Průběžné osazování nových laviček ve 

městě. 
• Umístění nových laviček u cyklostezky 

Hajská (in-line). 
• Doplnění stávajících dětských hřišť o 

nové herní prvky. 
• Realizace nové vánoční výzdoby na 

Velkém náměstí, v ul. Lidická a U Sv. 
Markéty. 

 
Projekty 

• Zpracování architektonické studie 
Regenerace sportovního areálu Na 
Křemelce. 

• Umisťovací studie parkovacích domů ve 
Strakonicích. 

 

 
 

 

 
 

Činnost oddělení – úřad územního plánování v roce 2011 
Územně plánovací 

dokumentace pro město 
Strakonice 

Vydání nového územního plánu Strakonice 

Vydání 6 nových územních plánů 

Vydání 4 změn územních plánů 

Územně plánovací 
dokumentace pro obce v ORP 

Strakonice 
 Vydání urbanistické studie pro obec Němětice 

Územně analytické podklady Průběžná aktualizace 
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Oddělení rozvoje 
 

Oddělení rozvoje zajišťuje koncepční 
podklady pro financování projektových 
záměrů města Strakonice ze státních 
dotačních titulů, státních fondů, nadací, 
z rozpočtu kraje a fondů Evropské unie. 
Řídí a koordinuje projekty města Strakonice 
financované z externích zdrojů. Informuje 
potenciální žadatele o dotace na území 
města a v regionu o možnosti čerpání 
dotačních prostředků. Provádí poradenskou 
činnost. 
Zajišťuje agendu spojenou s Programem 
obnovy venkova a s  členstvím města 
Strakonice ve svazcích obcí . 
Oddělení rozvoje dále zajišťuje koncepční 
podklady pro financování projektů svazků 
obcí, jejichž je město členem 
 
V průběhu roku 2011 bylo připraveno 
a podáno 25 projektových žádostí o 
podporu rozvojových záměrů města do 
různých dotačních titulů. Z toho směřovalo 
pět do programů Evropské unie, jeden do 
státního rozpočtu, dvě  žádosti do nadací 
a sedmnáct na adresu Jihočeského kraje. 
Celkový objem požadovaných dotací činil 
téměř 73 mil. Kč, přičemž přiděleno bylo 
více než 52 mil. Kč. 
Provést úspěšné projekty bez úhony celým 
projektovým cyklem, tedy od zahájení až po 
ukončení realizace, je dalším úkolem 
oddělení rozvoje. U většiny projektů totiž 
platí tzv. systém předfinancování, to 
znamená, že celkové náklady je nejprve 

 
 
 

 nutné uhradit z rozpočtu města a až 
následně, po dokončení realizace a splnění 
veškerých podmínek stanovených dotač-
ním titulem, se teprve můžeme těšit na 
přislíbenou finanční injekci. Sebemenší 
pochybení může znamenat krácení dotace, 
nebo její úplné odebrání. Projekty podpo-
řené z fondů EU je navíc ještě dál nutné 
monitorovat po tzv. dobu udržitelnosti, 
tedy minimálně 5 let od jejich ukončení. 
V současně době se v období udržitelnosti 
nachází 14 projektů.  
Městu Strakonice se v roce 2009 podařilo 
získat nemalé finanční prostředky 
z Integrovaného operačního programu na 
realizaci tzv. Integrovaného plánu rozvoje 
města Strakonice (deprivované zóny 
„Sídliště MÍR“). V rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Strakonice se realizují 
projekty zaměřené jak na revitalizaci 
veřejných prostranství (např. rekonstrukce 
Velkého náměstí), tak na regeneraci 
bytových domů. V roce 2011 se podařilo 
mezi vlastníky bytových domů 
nacházejících se ve vymezené zóně rozdělit 
celkem 7,3 mil. Kč. 
Další činností je zajištění administrace 
Programu obnovy venkova pro ORP Strako-
nice. Za rok 2011 se v této oblasti podařilo 
podat celkem 97 žádostí, které byly 
schváleny v objemu 15 663 895 Kč. Počet 
schválených žádostí je nejvyšší z celého 
jihočeského kraje.  

 

Zdroj 

Počet 
podaných 

žádostí v roce 
2011 

Počet 
schválených 

žádostí 

Počet 
nerozhod-

nutých 
žádostí 

Celkový objem 
požadovaných 

finančních 
prostředků 

Celkový objem 
získaných 
finančních 
prostředků 

Jihočeský kraj 17 12 - 2 975 615 1 678 000 

OP Životní 
prostředí 

1 - 1 2 870 361 - 

Regionální 
operační 
program 

3 2* - 61 308 502 47 068 041 

LEADER ČR 1 - - 786 510 - 

Nadace 2 1 - 1 015 000 15 000 

MMR ČR 1 1 - 4 000 000 4 000 000 

CELKEM 25 16 1 72 955 989 52 761 041 

* Projektové žádosti byly schváleny jako náhradní. 
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Odbor školství a cestovního ruchu 
Vedoucí: Ing. Libuše Řeřábková 
 

 

Oddělení školství  

Také v r. 2011 bylo v oblasti předškolního 
vzdělávání vedle zabezpečení materiálních 
podmínek mateřských škol hlavním úkolem 
města zajištění dostatečného počtu volných 
míst. V září nastoupilo do mateřských škol 
ve Strakonicích celkem 873 dětí, tj. o 20 více 
než o rok dříve. Uspokojení zájemců bylo 
možné díky navýšení kapacity, tentokrát 
v MŠ U Parku, kde přestavbou  bývalého 
školnického bytu během hlavních prázdnin, 
vznikla jedna třída s dvaceti místy pro 
nejmenší děti.  
Nárůst počtu dětí, který již několik let 
ovlivňuje situaci v  mateřských školách, se 
postupně začíná projevovat i v základních 
školách. V září r. 2011 nastoupilo do prvních 
ročníků 239 žáků, což je oproti 198 žákům, 
kteří základní školu k 30. 6. 2011 opustili, 
o 41 více.  
1. září proběhlo slavnostní zahájení výuky 
v pavilónu prvního stupně nové ZŠ Pováž-
ská.  Žáci měli také poprvé možnost ochut-
nat oběd ve zbrusu nové školní jídelně.  
Mimořádně úspěšným se stal uplynulý rok 
pro základní školy v oblasti získávání 
finančních prostředků z různých projektů. Z 
těch nejvýznamnějších to byly Operační  
program Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost – EU peníze školám a projekt s názvem 
Rovné příležitosti pro každého, šance pro 
všechny. V rámci těchto projektů bylo 
v roce 2011 na účet našich základních škol 
připsáno více než 5,5 mil. Kč. Školy tyto  
 

 
 
 
 

 
 
finanční prostředky využily na pořízení 
nových vzdělávacích a výukových pro-
gramů, na školení pedagogů, na protidro-
gové projekty, na prevenci sociálně-patolo-
gických jevů, na posílení výuky čtenářské 
gramotnosti, cizích jazyků a přírodověd-
ných věd, ale také na nákup interaktivních 
tabulí, počítačů a další výpočetní techniky. 
Projekt Rovné příležitosti pro každého, 
šance pro všechny probíhal v ZŠ Povážská 
už třetím rokem a byl vytvořen pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami, přede-
vším pro žáky mimořádně nadané.  
V oblasti přenesené působnosti patřilo mezi 
hlavní faktory, které v roce 2011 ovlivnily 
financování škol ze státního rozpočtu, 
zejména rozdělení závazných ukazatelů 
mzdových prostředků zvlášť pro pedago-
gické a zvlášť pro nepedagogické pracov-
níky, snížení objemu mzdových prostředků 
pro provozní pracovníky v důsledku úspor-
ných opatření vlády o 10 %, odměňování 
pedagogů podle dvou tabulek v členění na 
vysokoškolsky vzdělané a kvalifikované a na 
ostatní. Došlo také k dalšímu snížení finanč-
ních prostředků poskytovaných ze státního 
rozpočtu na učebnice a učební pomůcky 
a další rozvoj škol. Naopak v  r. 2011 byly 
rozpočty mateřských a základních škol 
posíleny řadou rozvojových programů. 
Poprvé v září r. 2011 základní školy povinně 
vyplňovaly a odevzdávaly data ze školních 
matrik. 

Údaje o mateřských školách zřizovaných městem Strakonice 

 

šk. rok 
2009/2010 

šk. rok 
2010/2011 

šk. rok 
2011/2012  

kapacita 
k 1. 9. 2011 

počet  dětí počet  dětí počet  dětí 
MŠ Čtyřlístek 88 80 85 88 
MŠ U Parku 95 75 75 95 
MŠ Lidická 112 112 112 112 

MŠ Holečkova 413 90 90 90 90 
MŠ Spojařů 108 103 105 106 

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

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

CELKEM 873 820 846 871 
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Údaje o základních školách zřizovaných městem Strakonice 

 

 
 
 
 
 
 
 

šk. rok 
2009/2010 

šk. rok 
2010/2011 

šk. rok 
2011/2012  

kapacita 
k 1.9.2011 

počet  žáků počet  žáků počet  žáků 
ZŠ Dukelská 975 840 857 897 

ZŠ F. L. Čelakovského 700 465 464 462 
ZŠ ul. Jiřího z Poděbrad 525 355 395 387 

ZŠ Povážská 630 306 275 285 

CELKEM 2 830 1 966 1 991 2 031 
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Oddělení cestovního ruchu 

V roce 2011 do městského 
informačního centra zavítalo 
podle vedených statistik 
celkem 6 720 návštěvníků 

(včetně  242 cizinců), elektronicky zaslaných 
dotazů bylo vyřízeno 615 a zaslaných 
poštou  240. Na lince telefonní ústředny  
+420 383 700 111 bylo v období 1. 1.-31. 12. 
2011 přijato 3 451 hovorů. 
V prodejní nabídce bylo 488 druhů zboží se 
zaměřením na turistické průvodce, knihy, 
mapy a drobné upomínkové předměty od 
45 různých dodavatelů. Naše zboží jsme 
předali do komisního prodeje 6 odběrate-
lům. Do prodejního sortimentu byly nově 
zařazeny  výrobky značky Prácheňsko regi-
onální produkt. Městské informační cent-
rum se prezentovalo informačním stánkem 
na akci  Prácheňská neděle, kterou pořádala 
MAS LAG Strakonicko, o.s. v areálu strako-
nického hradu 11. září. Podrobnější infor-
mace jsou zveřejněny samostatně ve 
Zprávě o činnosti MIC za rok 2011 na 
www.strakonice.eu.  
 
V oblasti prezentace města byly vydány 
informativní letáky o zajímavostech našeho 
města, které doplňují ucelenou řadu 
designově jednotných materiálů: Naučná 
stezka Švandy dudáka (náklad 20 000 ks), 
Gastronomická pozvánka do Strakonic  
s přehledem ubytovacích kapacit (náklad 
5 000 ks). Pro zájmové skupiny návštěvníků 
MIC byly zpracovány kopírované letáky – 
Naučné stezky na Strakonicku.  
Město se prezentovalo výstavními stánky na 
veletrzích a výstavách: Jihočeský kompas, 
veletrh turistických zážitků České 
Budějovice  7.–8. 10. 2011 a ITEP, největší 
rozcestník světa Plzeň 20.–22. 10. 2011. 
Propagační materiály města byly 
poskytnuty pro výstavy a veletrhy: Region-
tour Brno, Holiday World Praha a Země 
živitelka České Budějovice. 
Na oficiální webové stránky města 
www.strakonice.eu byly přidány v portálu 
turista a volný čas sekce: církevní památky – 
kapličky, památníky, pamětní desky a sochy, 
které byly doplněny o nové texty a fotogra-
fie.  

Webové stránky strakonického hradu 
Do zahájení letní turistické sezóny 2011 byly 
doplněny veškeré informace zachycující 
střípky z historie, architektonické skvosty, 
hradní klepy, virtuální prohlídky a kulturní 
programy v prostorách strakonického hradu 
na www.hradstrakonice.cz. Jde o ucelenou 
prezentaci areálu strakonického hradu ve  
třech jazykových mutacích včetně stránek 
pro nevidomé.  
 
Zpravodaj města Strakonice 
Od června 2011 byla změněna grafika vydá-
vaného měsíčníku Zpravodaj města Strako-
nice. V průběhu roku bylo vydáno 12 čísel 
(leden – prosinec) s celkovým rozsahem 160 
stran a 16 stran příloh. Náklad Zpravodaje 
byl z původních 10 200 ks od června navý-
šen o dalších 200 ks. Vydány byly Zásady 
pro vydávání Zpravodaje a  Radou města 
Strakonice byla od únorového čísla jmeno-
vána nová redakční rada ve složení: Mgr. 
Ivana Parkosová (šéfredaktorka), Mgr. Marie 
Kutheilová a Mgr. Marie Kotlíková. 
 
Vyšel 7. díl publikace Ohlédnutí za sportem 
Strakonice 2010 s rozsahem 72 stran.  
 
Na lávce u hradu a mostě v Ellerově ulici 
byly instalovány informační cedule 
s výstražným upozorněním na smrtelné 
nebezpečí, které hrozí vodákům na strako-
nických jezech. 
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Odbor vnitřních věcí 
vedoucí: JUDr. Eva Dlouhá 
 

 
Odbor vnitřních věcí z převážné většiny 
vykonává státní správu obce s rozšířenou 
působností -  v rámci přenesené působnosti 
plní úkoly státu v oblasti veřejné správy na 
úseku matrik, evidence obyvatel, cestovních 
dokladů, občanských průkazů a přestupko-
vého řízení na úseku veřejného pořádku, 
občanského soužití a majetku. V rámci 
samostatné působnosti pak zabezpečuje 
některé činnosti 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 se zapisují 
všechny matriční změny (rozvod, osvojení, 
otcovství…). Vystavují se zde osvědčení pro 
církevní svatby a právní způsobilost 
k uzavření manželství. Nabírají se žádosti o 
vydání osvědčení o státním občanství ČR.  

 
Pracovníci zajišťují svatební obřady 
v prostorách městského úřadu nebo 
strakonického hradu a slavnostní obřady 
jako např. vítání občánků. V roce 2011 bylo 
přivítáno 261 dětí. Rodiče dětí při této 
příležitosti obdrželi  poukázku na 5000 Kč. 
V roce 2011 jsme blahopřáli 227 jubilantům 
ve věku 70 let.  Další jubilanti, kteří dovršili 
75 let, 80 let a více, obdrželi i dárkové 
balíčky v hodnotě 300 Kč.  
Slavnostně jsme předali doklad o získání 
státního občanství ČR jedné bývalé občance 
Polska. Zajišťovali jsme také 13 zlatých a 4 
diamantové svatby. 
 

 

 
 

Statistika matričních událostí 
 

 r. 2010 r. 2011 
Narození 785 717 
Otcovství 139 161 
Sňatky 108 120 
Úmrtí 505 485 
Vidimace a  
legalizace 

11 053 7 697 

 
Oddělení přestupkového řízení 
 

Rozhoduje ve věci přestupků proti občan-
skému 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 veřejnoprávních 
smluv projednáváme přestupky občanů 
z okolních 40 obcí.  
Celkový počet přestupků za rok 2011 byl 
483. 
 
Oddělení evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů 
 

Úsek evidence obyvatel zpracovává veš-
keré změny a poskytuje změny v evidenci 
obyvatel i všem obcím ve správním obvodu, 
řeší reklamace správnosti údajů, duplicity 
a rozdíly s centrálním registrem obyvatel. 
V roce 2011 jsme provedli ve 156 případech 
výdej údajů z databáze oprávněným sub-
jektům a fyzickým osobám.  Ohlašovna 
obyvatel vede na žádost správní řízení na 
zrušení trvalých pobytů občanů. Za rok 
2011 jich bylo provedeno 100. Agenda 
ohlašovny pobytu eviduje všechny obyva-
tele přihlášené k pobytu ve městě.  
V roce 2011 se přistěhovalo do města Stra-
konice 454 občanů, 690 se přestěhovalo 
v rámci obce a 474 se odstěhovalo. Narodilo 
se  246 a zemřelo 229 obyvatel. 

Části města 
Počet obyv. v  částech 

města 
Strakonice I. 14195 
Strakonice II. 5001 

Přední Ptákovice 2552 
Dražejov 1320 

Modlešovice 175 
Hajská 54 
Střela 77 

Virt 77 

Strakonice 2011 Počet  
obyvatel 

Věkový 
průměr 

celkem 23 451 41,57 
muži 11 369 40,15 
ženy 12 082 42,91 
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Úsek občanských průkazů  zpracovává 
žádosti občanů o vydání občanského 
průkazu. Počet žadatelů se koncem roku 
zvýšil z důvodu,  že od ledna 2012 došlo k 
vydávání nového typu OP tzv. elektronic-
kého občanského průkazu se strojově čitel-
nými údaji (s čipem nebo bez čipu). Celkový 
počet přijatých žádostí v roce 2011 byl 
3 950. Naše pracovnice vyřizují žádosti 
a zabezpečují předání OP občanům 
s dlouhodobými zdravotními problémy 
a občanům umístěným ve zdravotnických 
a sociálních zařízeních. Úsek OP provádí 
také přestupková řízení v souladu se 
zákonem o občanských průkazech. V roce 
2011 bylo vybráno  blokovými pokutami 
8 600 Kč. 
 
Úsek cestovních dokladů zajišťuje úkoly 
spojené s vyřizováním žádostí o cestovní 
doklady, zejména se strojově čitelnými údaji 
a s nosičem dat s biometrickými údaji. Vyří-
zeno bylo celkem 1 486 žádostí, z toho ve 
zkrácené lhůtě 76. V polovině roku skončilo 
zapisování dětí do pasů rodičů, i tak bylo 
provedeno ještě 313 zápisů. Provádíme také 
přestupková řízení v souladu se zákonem o 
cestovních dokladech. V roce 2011 bylo 
vybráno  blokovými pokutami 6 700 Kč. 
Specifickou činností úseku CD je provádění 
správního řízení ve věci odnětí CD na žádost 
orgánů činných v trestním řízení.  
 

Za celé oddělení bylo vybráno na správních 
poplatcích v roce 2011 cca 1,1 mil. Kč. 
 

Současně odbor  provádí ověřování shody 
opisu nebo kopie s listinou a ověřování pra-
vosti podpisu. Velice oblíbenou službou se 
stala pro klienty služba Czech Point, ze které 
poskytujeme výpisy z rejstříku trestů, výpisy 
z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního 
rejstříku, z bodového systému řidiče, z  
insolvenčního rejstříku, formuláře živnos-
tenského rejstříku a další. Provádíme autori-
zovanou konverzi dokumentů, zřízení dato-
vých schránek a zneplatnění přístupových 
údajů k datovým schránkám. 
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Odbor životního prostředí 
Vedoucí: Ing. Jaroslav Brůžek 
 

 
Odbor životního prostředí provádí výkon 
přenesené působnosti ale i výkon samo-
správy města Strakonice. V samosprávných 
činnostech se zabývá především správou 
městské zeleně, odpadovým hospodářstvím 
města, hradním Safari a provozem psího 
útulku. Nemalá pozornost je věnována 
i ekologické výchově.  
 
Oddělení ekologie krajiny 
 

V roce 2011 toto oddělení připravilo 
celostátní konferenci na téma „Cibuloviny 
a trvalky ve veřejné zeleni“. Konference byla 
určena nejen pro správce veřejné zeleně, 
ale i pro projektanty a realizátory sadových 
úprav. V rámci konference došlo ve Strako-
nicích k premiéře strojové výsadby cibulo-
vin v České republice.  

 
 

Aktivity ekologické výchovy byly zaměřeny 
tentokrát na téma lesa (viz kapitola 
…a něco navíc). Ve městě rovněž proběhla 
celoplošná deratizace, jejíž náklady činily 
166 tisíc Kč.  Rovněž bylo díky finanční 
podpoře z evropských fondů provedeno 
ošetření dřevin a pokácení nebezpečných 
dřevin v Rennerových sadech. Na úseku 
státní správy byl tento rok ve znamení 
zvýšené péče o lesní porosty a byl kladen 
velký důraz na neukázněné vlastníky lesů 
v oblasti zalesňování holin.  
 

 

 

 
 

Oddělení ochrany prostředí 

Hlavní náplní tohoto oddělení je státní 
správa na úseku odpadového hospodářství 
a ochrany ovzduší. Rok 2011 byl významný 
v tom, že došlo k rozšíření komodit třídě-
ného odpadu, a to o kuchyňské oleje 
a drobný elektroodpad. V režii tohoto oddě-
lení se rovněž uskutečnil Týden mobility, 
tradiční kampaň Zdravého města Strako-
nice.  
 

Oddělení pravidelně každé jaro organizuje 
i brigády pro pracovníky Městského úřadu 
a Technických služeb zaměřené na jarní 
úklid města. 
 

 
Oddělení vodního hospodářství 

Toto oddělení převážně zajišťuje výkon 
státní správy na úseku vodního hospodář-
ství a funguje jako speciální stavební úřad. 
K nejvýznamnějším stavbám roku 2011, 
jejichž realizace byla povolena patří Proti-
povodňová ochrana města, rekonstrukce 
úpravny vody Hajská a připojení obcí 
Radošovice a Mutěnice na kanalizační síť 
města.  
 
 
 
 

Komodita odpadu 
(v tunách) 

rok 2009 rok 2010 rok 2011 

komunální odpad 
celkem 

7 178,29 7 226,59 7 011,33 

směsný komunální 
odpad 

4 972,84 4 754,60 4 612,44 

tříděný odpad 
celkem 

1422,88 1 186,48 1 197,74 

vytříděný papír 869,98 726,59 573,5 

vytříděný plast 249,96 268,96 273,61 

vytříděný tetrapack 2,33 5,53 14,69 

vytříděné sklo 300,61 185,4 335,94 
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Odbor: obecní živnostenský úřad 
Vedoucí: Bc. Jana Vadlejchová 
 

 
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 živnostenský 
odbor přijímá i vyřizuje podání živnostníků 
z celé republiky.  
 
 
Registrační oddělení 

Počet podnikatelů v našem správním ob-
vodu je dlouhodobě stabilizován a jen 
velmi mírně se zvyšuje. Mírný růst počtu 
živnostníků je patrný zejména u fyzických 
osob, které zřejmě řeší situaci na trhu práce 
ohlášením živnosti. V posledním roce došlo 
také ke zvýšení počtu osob, které mají 
živnostenské oprávnění přerušeno. 
V roce 2011 pokračovaly na živnostenském 
odboru opatření směřující ke snižování 
administrativní zátěže podnikatelů a snaha 
o dosažení vyššího komfortu oznamovatele 
- veškerá podání  vyplňují registrační 
pracovnice podle pokynů oznamovatele 
přímo do elektronických formulářů. 
Živnostenská oprávnění jsou vydávána na 
počkání, čímž spoříme čas i náklady 
podnikajících osob a úřadu snižujeme 
náklady na poštovné.  
Další část činnosti registračního oddělení 
byla vyvolána změnami zákonů, např. 
vznikla nová živnost „Poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského úvěru“. 
 
Vývoj počtu podnikatelů a živností: 
 

 r. 2009 r. 2010 r. 2011 
počet 

podnikatelů 
8 462 8 492 8 502 

z toho 
aktivních 

7 203 7 029 6 819 

počet ŽO 
 

11 531 11 699 12 031 

nově vzniklé 
ŽO 

572 533 610 

 

 
 
 
Kontrolní oddělení 

Kontrolní činnost živnostenského úřadu je 
zaměřena na kontrolu dodržování živnos-
tenského zákona i předpisů souvisejících,  
tzn. předpisů upravujících výkon živnosti.  
V roce 2011 dokončilo kontrolní oddělení 
rozsáhlou kontrolu osob provozujících 
živnost kominictví, neboť v návaznosti na 
změnu zákona nám byly signalizovány 
nedostatky, které se týkaly zejména opráv-
nění k provádění revizí komínů a spalino-
vých cest. I když se v našem správním ob-
vodu vyskytl kominík, který nebyl oprávněn 
provozovat živnost, většina stížností na 
nelegální práci kominíků byla bezpřed-
mětná. 
Při provádění kontrol živnostenský úřad 
nadále spolupracuje s dalšími úřady (ČOI, 
cizineckou policií, úřadem práce, Policií ČR 
aj.), kontroly provádíme podle potřeb 
i mimo obvyklou pracovní dobu (o víkendu, 
ve večerních hodinách). Ke kontrolám jsou 
vyzýváni i podnikatelé, kteří jsou 
v živnostenském rejstříku evidováni jako 
aktivní, ale neplní oznamovací povinnosti 
a podnikatelskou činnost již neprovozují. 
 

 r. 2009 r. 2010 r. 2011 
počet 

kontrol 
 

478 566 509 

sankčně 
zrušené 

oprávnění 
21 33 11 

 
 
Správní řízení 

Mezi nejzávažnější sankce, které živnosten-
ské úřady udělují, patří sankční zrušení 
nebo pozastavení živnostenského opráv-
nění. Návrhy na zrušení živnostenských 
oprávnění podává nejčastěji Okresní správa 
soc. zabezpečení, nově též Oblastní inspek-
toráty práce a na odsouzení podnikatele 
upozorňují živnostenské úřady soudy. Má-li 
živnostenský úřad pochybnost o souvislosti 
trestného činu s podnikatelskou činností, je 
po novele živnostenského zákona oprávněn 
vyžádat si od soudu opis pravomocného 
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rozhodnutí, příp. i nahlédnout do trestního 
spisu. 
V roce 2011 zrušil živnostenský úřad opráv-
nění k podnikání celkem 11 osobám (z toho 
bylo 5 zahraničních osob). Ve čtyřech 
případech bylo správní řízení zastaveno, 
neboť podnikatelé učinili nápravná opat-
ření. 
 
Ochrana spotřebitele 

Živnostenský úřad poskytuje poradenskou 
činnost nejen podnikatelům, často se na nás 
obracejí i spotřebitelé, a to především ti, 
kteří 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 spotřebi-
telské tématiky. Mimo stanovené konzul-
tační dny se občané obrací přímo na 
pracovníky živnostenského úřadu, kteří jim 
buď sami poradí, nebo zprostředkují 
kontakt s ČOI. V roce 2011 jsme nejčastěji 
řešili reklamace zboží zakoupeného na 
předváděcích akcích a neuznané reklamace 
obuvi. 
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Městská policie 
Velitel: Milan Michálek 
 

 
V roce 2011 ovlivnily naší činnost dvě legis-
lativní změny. S účinností od 1. ledna 2011 
bylo zákonem č. 427/2010 Sb. doplněno do 
§11a zákona o obecní policii oprávnění 
strážníků vyžadovat poskytnutí údajů o 
totožnosti cizinců z informačního systému 
policie. S účinností od 1. srpna 2011 byl 
novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích 
(zákon o silničním provozu ) a s tím spojená 
právní úprava přestupků proti bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komu-
nikacích, které byly ze zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, přesunuty právě do zákona o 
silničním provozu. 
Činnost Městské policie Strakonice můžeme 
rozdělit na činnost preventivní a represivní. 
Celkově jsme za rok 2011 zaznamenali 9 305 
čísel jednacích. 
V rámci prevence jsme po celý rok zajišťo-
vali zvýšený dohled nad veřejným pořád-
kem a bezpečností při hromadných spole-
čenských, sportovních či politických akcích. 
Celoročně v ranních hodinách zabezpečo-
vali strážníci bezpečnost chodců, zvláště 
dětí, dohledem na přechodech pro chodce. 
Zajišťujeme přednášky a ukázky naší čin-
nosti, jak na obou stupních základních škol, 
tak i v mateřských školách. U těch nejmen-
ších je prevence pojata hravou formou: děti 
se učí především zásady bezpečného pře-
cházení přes vozovku, chování chodce na 
chodníku, jak se chovat při styku 
s neznámými lidmi a co například dělat, 
když uvidí odhozenou injekční stříkačku, 
když se ztratí atd. Žáci základních škol jsou 
poté seznamováni s pravidly silničního pro-
vozu, s fungováním mezilidských vztahů a 
v té souvislosti s jevy, které obecně nazý-
váme „šikanou“. Nechybí ani problematika 
zneužívání omamných a návykových látek a 
jedů.  
Do oblasti prevence můžeme zahrnout i 
výsledky práce s kamerovým systémem. 
Celkem 144 události byly odhaleny a řešeny 
díky kamerám. Kamerový systém je denně 
využíván a výsledky práce s kamerami té-
měř denně vyhodnocovány Policií ČR. 
Provádíme namátkové kontroly v domech,  
 

 
 

 
 
jejichž nájemci nás o tuto činnost požádali. 
Při preventivních kontrolách jsme za rok 
2011 nalezli padesát jedno nezajištěné 
vozidlo. Bylo nalezeno a předáno k opravě 
více než pět stovek komunikačních závad. 
Byly zajištěny více než dvě stovky nálezů, 
osmnáct černých skládek, osm vraků, 
sedmdesát vozidel připomínajících vraky. 
Na základě poznatků či žádostí občanů jsme 
vyráželi k více než šestnácti stovkám 
událostí. Do útulku bylo předáno více než 
jedno sto šedesát „psích tuláků“. U dvou set 
devadesáti majitelů psů jsme provedli 
kontrolu přihlášení psa.  
Co se týče hodnocení represe a trestné 
činnosti, předali strážníci na OO PČR čtyřicet 
tři případy podezření z trestného činu. Ve 
dvaadvaceti případech byl podezřelý 
strážníky dopaden a předán Policii ČR. 
Přestupků, zejména na úseku veřejného 
pořádku a přestupků, kterými dochází 
k porušování obecně závazných vyhlášek 
města, bylo zaznamenáno tři sta dvacet 
sedm. Na Policii ČR byla předána jedna 
osoba, po níž bylo vyhlášeno celostátní 
pátrání. V dopravě pak strážníci řešili téměř 
tři tisíce sedm set přestupků. Mezi přestupci 
nebyli jen řidiči motorových vozidel, řada 
akcí a kontrol byla zaměřena i na chodce, či 
cyklisty. 
V šesti případech jsme realizovali odvoz na 
záchytnou stanici do Českých Budějovic. 
V pěti případech hlídky městské policie 
poskytovaly přímo na ulici první pomoc. 
Bezpečnostní situace ve městě je pravi-
delně konzultována s Policií ČR. 
V následujícím období bude kladen důraz 
na další zvyšování podílu aktivit v oblasti 
zabezpečování místních záležitostí veřej-
ného pořádku. Městská policie se bude 
podílet v součinnosti s Policií ČR a dalšími 
zainteresovanými subjekty na vytváření 
podmínek pro efektivní boj s pouliční 
kriminalitou.  
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Vlajka pro Tibet 
Na budově Městského úřadu Strakonice 10. 
března 2011 opět vlála tibetská vlajka. 
Město se tradičně zapojilo do celosvětové 
kampaně proti čínské okupaci a porušování 
lidských práv v Tibetu. 

 
Clifford se dobře učí 
Vysvědčení ze druhé třídy poslal Clifford 
Mwinde, africký chlapec „adoptovaný na 
dálku“ 16 pracovníky Městského úřadu 
Strakonice. Výborně mu jde angličtina 
a matematika, úspěšný je také v tvořivosti 
a společenské nauce. Clifford by se rád stal 
zdravotníkem. Svou podporou na dálku se 
mu v tom snažíme pomoci. 

 
Další výhry pro lávku 
Mostní dílo roku a Nejlepší novostavba 
v historickém prostředí. Tyto obě ceny 
získala v roce 2011  lávka přes Otavu u 
strakonického hradu. Na první z nich se 
shodla odborná porota na XVI. 
mezinárodním sympoziu Mosty v Brně, 
druhé ocenění udělil  Klub za starou Prahu. 
Podle památkářů se zde podařilo nejlépe 
propojit současnou architekturu 
s historickou zástavbou. Lávka má tak na 
svém účtu již tři významné úspěchy. 

 
Stíny lesa tajemné 
Odbor životního prostředí MěÚ realizoval 
ekologický projekt "Stíny lesa tajemné 
2011". Desetidílný soutěžní seriál pro 
veřejnost a základní školy regionu byl 
doplněn výstavou výtvarných prací 
mateřských škol, jarním úklidem lesních 
studánek na Podsrpu, ve Střelských 
Hošticích a v Milejovicích a výsadbou 
nového lesa na strakonickém Kuřidle, 
kterého se zúčastnily zástupci všech 
strakonických škol. Tematický výlet pro čtyři 
vítězné školy směřoval na Křivoklátsko a 
důstojně zakončil celý projekt, věnovaný 
zároveň i Mezinárodnímu roku lesů, kterým 
byl rok 2011 vyhlášen organizací UNESCO. 
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Nejstarší obyvatelce Strakonic je 105 let 
Narodila se v Rakousko-Uhersku, dospívala 
za Masarykovy první republiky, její život 
poznamenaly dvě světové války, totalita i 
demokracie. Životní sílu jí dává především 
víra. Jmenuje se Marie Humlová, v srpnu 
2011 oslavila 105. narozeniny.  
 
MIC plné andělů a čertů 
Více než tři stovky andělů a čertů se 
v prosinci 2011 předvedlo ve foyer 
Městského informačního centra Strakonice. 
O tom, který z nich bude prohlášen za 
nejkrásnějšího, resp. nejošklivějšího 
rozhodovalo 236 návštěvníků MIC. Počet 
účastníků předvánoční soutěže pro malé i 
velké rok od roku stoupá. 
 
V safari se narodila Boženka 
V úterý 21. června krátce po půlnoci se ve 
strakonickém hradním safari narodilo první 
hříbátko shetlandského poníka. Chovatel 
František Lebeda je pojmenoval Boženka. 
 
Děti na dopravním hřišti 
Dopoledne plné her pro předškoláky ze 
všech mateřských škol ve Strakonicích 
připravil odbor dopravy ve spolupráci s MP 
Strakonice dne 17. 5. 2011 na dopravním 
hřišti ZŠ Poděbradova. Her se zúčastnilo 
téměř 300 dětí. Své schopnosti a 
dovednosti mohly poměřit např. při skákání 
v pytlích,  v pantomimě, v jízdě podle 
dopravních předpisů nebo v hodu míčkem 
na cíl. 
 
Petice proti sloučení škol 
Svým podpisem pod květnovou „Petici za 
záchranu strakonické průmyslovky“ 
vyjádřilo 4 260 občanů nesouhlas se 
slučováním VOŠ a SPŠ strojní se Střední 
školou řemesel a služeb Strakonice. Do 
podpisové akce se zapojily téměř všechny 
významnější firmy a organizace ve městě, 
strojírenské i stavební podniky, strakonické 
školy i jednotlivci. 
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Šest květinových ulic Na Stínadlech 
Celkem 275 různých pojmenování pro nové 
ulice zaslali obyvatelé města do soutěže, 
kterou pod názvem Jak se budou jmenovat 
uspořádal Městský úřad Strakonice. Radní 
města potom společně rozhodli, které 
názvy budou předloženy zastupitelstvu 15. 
června ke schválení. Možná také jarní  
počasí přispělo k tomu, že se Na Stínadlech 
bude bydlet v ulicích Pomněnková, 
Kosatcová, Kopretinová, Sasanková, 
Zvonková a Liliová. 
 
 
Pneumatikosaurus odešel na odpočinek 
Stará vysloužilá plastika z pneumatik 
připomínající prehistorického ještěra, která 
léta stávala na Podskalí a přežila i ničivé 
povodně v roce 2002 byla na podzim 
nahrazena novým herním prvkem. Na rozdíl 
od svého „dědečka“ je drak Drax 
certifikovaný a zcela bezpečný k dětským 
hrám. 
 
 
 
Strakonice rozkvetly v srdci Evropy 
Květinová výzdoba našeho města zaujala 
účastníky středoevropské konference 
Rozkvetlá sídla v srdci Evropy uskutečněné 
v říjnu 2011 v Havířově. Pracovníci 
městského úřadu představili péči o 
rozkvetlé Strakonice kolegům z ČR, Polska a 
Slovenska. 
 
 

 

 
č. 1 – Liliová 

č. 2 – Sasanková 
č. 3 – Zvonková 

č. 4 – Pomněnková 
č. 5 – Kosatcová 

č. 6 – Kopretinová 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vyhotovil Městský úřad Strakonice v roce 2012. 
Distribuováno v digitální podobě. 


