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- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Z á p i s 
z 134. jednání Rady města Strakonice 
konané 15.2. 2006 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      4 členové RM : 
                      ing. Vondrys, starosta 
           pí Tomšovicová-místostarostka 
                      členové RM: ing. Joza,  MVDr. Vondřička 
                      ing. Tůma – tajemník 
 
Omluveni:    ing. Pavel – místostarosta, ing. Šíp, PhDr. Říhová 
 
 
Program: 
 
1. Zápis z 1. jednání pracovní skupiny k 640. oslavám města  
                Usnesení č. 131/2006 
2. Svátek sousedů – úhrada poplatku 
                Usnesení č. 132/2006 
3. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících 
opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
                 Usnesení č. 133/2006 
4. Ubytování  v Azylovém domě  

         Usnesení č. 134/2006 
5. Jmenování  nového velitele JSDH Přední Ptákovice  

         Usnesení č. 135/2006 
6. Plnění usnesení RM za období III. čtvrtletí 2005 

         Usnesení č. 136/2006 
7. STARZ Strakonice – výběrová řízení 

         Usnesení č. 137/2006 
8. Žádost o schválení přijetí daru – ZŠ Dukelská           

         Usnesení č. 138/2006 
9. TS - Správa bytového hospodářství  

         Usnesení č. 139/2006 
10. Dodatek č. 6 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor -  Úřad pro zastupování státu  
      ve věcech   majetkových  

         Usnesení č. 140/2006 
11. Majetkové záležitosti  
                        Usnesení č. 141/2006-158/2006 
 
12.Podněty ke zpracování změny závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice 
 
A/ Změna funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „zahrady“ na pozemku p.č. 143/7 
v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice   
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                Usnesení č. 159/2006 
B/ Změna funkčního využití „orná půda“ a „ochranná a izolační zeleň“ na „individuální 
nízkopodlažní zástavba městského typu“ na pozemcích p.č. 1089/4, p.č. 1089/5 a p.č.1089/6 
v k.ú. Dražejov u Strakonic  
                             Usnesení č. 160/2006 
C/ Změna funkčního využití „orná půda“ na  „individuální nízkopodlažní zástavba městského 
typu“ na pozemku p.č. 1111 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice  
                                        Usnesení č. 161/2006 
D/ Změna funkčního využití „orná půda“ na „individuální nízkopodlažní zástavba městského 
typu“ na pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice  

         Usnesení č. 162/2006 
E/ Změna funkčního využití „orná půda“ na „individuální nízkopodlažní zástavba 
venkovského typu“ na pozemku p.č. 216/1 dle PK v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec 
Strakonice 
                           Usnesení č. 163/2006 
F/ Změna funkčního využití „orná půda“ a „ochranná a izolační zeleň“ na „individuální 
nízkopodlažní zástavba“ na pozemcích p.č. 57, p.č. 58 a p.č. 120/4 dle PK v k.ú. Hajská  obec 
Strakonice  

          Usnesení č. 164/2006 
G/ Změna funkčního využití „orná půda“  na  „individuální nízkopodlažní zástavba – 
venkovského typu“ na pozemku p.č. 945 a p.č. 947 dle PK v k.ú. Modlešovice, obec  
Strakonice  

          Usnesení č. 165/2006 
H/ Změna funkčního využití „orná půda“ na „individuální nízkopodlažní zástavba -   
venkovského typu“ na pozemku p.č. 255 dle KN v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice 

          Usnesení č. 166/2006 
13. Podnět k projednání územního plánu města Strakonice 

          Usnesení č. 167/2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení jednání 
   134. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta ing. Pavel Vondrys v 15,40 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že jsou přítomni 4 členové RM, tudíž, že je usnášeníschopná. 
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. Zápis z 1. jednání pracovní skupiny k 640. oslavám města 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 131/2006 (134/1) 
I. Bere na vědomí 
zápis z 1. jednání pracovní skupiny k 640. oslavám města ze dne 27. ledna 2006. 
II. Souhlasí 
se jmenováním nových členů skupiny – Mgr. Ivany Parkosové a vedoucího nově vzniklého 
odboru školství a cestovního ruchu,  
III. Souhlasí 
s ukončením působení PhDr. Špeciána v pracovní skupině k oslavám města, 
IV. Souhlasí   
s přípravnými pracemi na vydání reprezentativní publikace o městě Strakonice. 
 
2. Svátek sousedů – úhrada poplatku 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 132/2006 (134/21) 
I. Nesouhlasí 
s účastí Města Strakonice na společenské akci „Svátek sousedů“ spojené  s úhradou poplatku 
ve výši 500 EUR 
 
3. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých 
omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 133/2006 (134/23) 
I. Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku  

a) 3. března 2006 – Ples – živá hudba – pořádá ZO NOS Měšťanského pivovaru 
Strakonice, a. s. v Kulturním domě ve Strakonicích od 22,00 hodin do 3,00 hodin 
následujícího dne. 

 
4. Ubytování  v Azylovém domě 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 134/2006 (134/13, 13a) 
I.   Souhlasí 
s ubytováním  v Azylovém domě  paní  Ilony Totové v Azylovém domě na dobu určitou  od 
17. 2.2006  do 31.5.2006 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování s paní Ilonou Totovou na dobu určitou od 
17.2.2006 do 31.5.2006 
III. Pov ěřuje 
p. starostu podpisem smlouvy o ubytování v Azylovém domě s paní Ilonou Totovou 
IV.  Nesouhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Kateřiny Pohlotkové a paní Aleny Capůrkové 
V.  Ukládá 
sociálním odboru sdělit usnesení Rady města paní Pohlotkové a paní Capůrkové 
 
5. Jmenování  nového velitele JSDH Přední Ptákovice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 135/2006 (134/14) 
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I. Bere na vědomí 
odstoupení velitele JSDH Přední Ptákovice pana Jaroslava Mareše.  
II. Jmenuje 
na návrh valné hromady členů SDH Přední Ptákovice a na základě vyjádření souhlasu HZS 
ÚO Strakonice k odborné způsobilosti velitele (v souladu s § 68 odst. 1 zákona 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) pana Richarda Duba, Strakonice do funkce 
velitele JSDH Přední Ptákovice.  
III. Pov ěřuje 
starostu podpisem jmenování velitele. 
IV.  Vyslovuje 
 poděkování za dlouholetou úspěšnou aktivní činnost v JSDH Př. Ptákovice panu Jaroslavu 
Marešovi. 
 
6. Plnění usnesení RM za období III. čtvrtletí  2005 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 136/2006 (134/15) 
I. Bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení RM za období III. čtvrtletí 2005 
II. Schvaluje 
vyřadit z evidence 209 splněných usnesení 
III. Revokuje 
usnesení č.: 620/2005 
IV. Vy řazuje do evidence usnesení s trvalou platností       
usnesení č.: 687/2005 ; 805/2005 
V. Ukládá  
tajemníkovi vést v evidenci 50 nesplněných usnesení a zajistit jejich plnění   
 
7. STARZ Strakonice – výběrová řízení 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 137/2006 (134/16) 
I. Bere na vědomí 
výběrová řízení na akce, které proběhly v organizaci STARZ dne 27.1.2006 a které budou 
následně realizovány v roce 2006 a to: 
A: Oprava WC a sprch – letní areál Plaveckého stadionu – ve výši 1.106.209,95,-Kč vč. DPH 

(J. Urbánek) 
B: Zhotovení projektové dokumentace – rekonstrukce plavčíkárny  a ošetřovny  
    Plavecký stadion Strakonice – ve výši 188.020,-Kč vč. DPH ( Atelier PENTA s.r.o.) 
C: Oprava WC a sprch – Sportovní hala Strakonice – ve výši 452.527,- vč. DPH  
    (SALVETE s.r.o.) 
 
8. Žádost o schválení přijetí daru – ZŠ Dukelská 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 138/2006 (134/18) 
I. Souhlasí 
s přijetím daru – 3 ks PC sestav ve stanovené celkové ceně 450,- Kč pro ZŠ Dukelská od Unie 
školských asociací ČR CZESHA, Brno.  
 
9. TS – Správa bytového hospodářství  
Rada města po projednání z důvodu porušování podmínek NS 
Usnesení č. 139/2006 (134/19) 
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I. Rozhodla 
neprodloužit nájemní smlouvu Martinu Horskému, bytem Strakonice, I. kategorie 
s příslušenstvím, o velikosti 1 + 1 ve IV. nadzemním podlaží. 
II. Ukládá 
TS Strakonice s.r.o., učinit potřebná opatření k podání návrhu na vyklizení předmětného bytu. 
 
10. Dodatek č. 6 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor - Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 140/2006 (134/22) 
 v radě města dne 15.2.2006 
I. Souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 12.5.2003 s  
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, kterým se mění rozsah a místo 
nebytových prostor v užívání. 
II. Pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 6  v předloženém znění. 
 
11. Majetkové záležitosti 
    
1) Uzavření smlouvy o připojení k distribu ční soustavě s E.ON Distribuce a.s. pro 
odběrné místo Zámek 1 , Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 141/2006 (134/20) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s E-ON Distribuce, a.s. o připojení k distribuční soustavě E.ON 
z důvodu připojení a zajištění požadovaného rezervovaného příkonu ve výši 3 x 100 A pro 
odběrné místo Zámek 1 , Město Strakonice . Výše úhrady  oprávněných nákladů za připojení 
a zajištění požadovaného příkonu činní  0 ,- Kč 
II. Pověřuje 
starostu podpisem předmětné smlouvy . 
 
2) Zadání veřejné zakázky v souvislosti s projektovou dokumentací pro stavební 
povolení stavby: „Intenzifikace ČOV,  rekonstrukce kanalizace – Strakonice“ (kohézní 
fondy). 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 142/2006 (134/20) 
I. Rozhodla 
zadat veřejnou zakázku na dodavatele projektové dokumentace v rozsahu  stavebního 
povolení a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a související inženýrské 
činnosti pro vydání stavebního povolení s následným dopracováním a vyhotovením prováděcí 
projektové dokumentace  stavby: „Intenzifikace ČOV,  rekonstrukce kanalizace – Strakonice“ 
jako nadlimitní veřejnou zakázku na služby formou otevřeného řízení dle ustanovení zákona 
č. 40/2004 Sb,  ( příloha č. 2). 
II. Rozhodla 
že jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nabídková cena realizace projektové 
dokumentace 
III. Jmenuje 
hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení 
členové:     náhradníci: 
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Ing. Pavel Vondrys    Ing. Jan Tůma 
Ing. Ludvík Němejc    p. Vondřička – TS Strakonice 
Ing. Jana Narovcová    Ing. Oldřich Švehla 
p. Václav Šrámek    Ing. Luděk Joza 
Bc. Srb Lukáš     Ing. Miloš Haiser 
 
3) Žádost o povolení využití území a přejezdu chodníku 
Žadatel: SRSoft spol. s r.o., Bezděkovská 30,  386 01 Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 143/2006 (134/20) 
I. Konstatuje,   
že navržený způsob užívání st. parcel č.11 a č.12 v k.ú. Nové Strakonice není v souladu 
s platným ÚP města Strakonice. 
II. Nesouhlasí, 
proto s dočasným využitím těchto pozemků za účelem zřízení tržnice (oděvy, spotř. zboží, 
elektronika). 
 
4) Připojení objektu MV na síť ČDT – Strakonice 
Žadatel: ČD – Telematika a.s., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10. 
V zastoupení: BOHEMIATEL s.r.o., Libušská 210 č.p. 27, 142 00 Praha 4. 
Rada města po projednání 
Usnesení č.144/2006 (134/20) 
I. Nesouhlasí 
s předloženou projektovou dokumentací  ( trasou uložení ) k územnímu řízení na akci: 
Připojení objektu MV na síť ČDT – Strakonice. 
II. Ukládá  
majetkovému odboru projednat jednotlivá dílčí uložení optického kabelu ( vč. možnosti 
případného přiložení dalšího kabelu pro potřeby města) a předložit návrh řešení do RM.   
 
5) Strakonice hrad – komunikace a parkoviště, stavební objekty SO 09 – SO 12.  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 145/2006 (134/20) 
I. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou STRABAG a.s., na zhotovení stavby „Strakonice 
hrad – komunikace a parkoviště, stavební objekty SO 09 – SO 12“, za cenu 2.321.866,70 Kč 
včetně DPH, s termínem dokončení do 21.08.2006. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
 
6) „Stavební úpravy a přístavba Domova důchodců Strakonice, Lidická 189“ – dodatek 
č.3  
Rada města po projednání 
I Odkládá  
své rozhodnutí týkající se „Stavebních úprav a přístavby Domova důchodců Strakonice, 
Lidická 189“ – dodatek č.3 
 
7) Šárka Gajičová, Strakonice – stavební úpravy 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 146/2006 (134/20) 
I. Souhlasí 
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se stavební úpravou v bytě Husova čp.  782, I. patro,  Strakonice, spočívající  ve vybourání 
otvoru ve vnitřní zdi pro osazení nových dveří z chodby do dětského pokoje. 
Stavební úpravy budou provedeny na vlastní náklady žadatelky paní  Šárky Gajičové,  
Strakonice , a to odbornou stavební  firmou. 
Tento souhlas nenahrazuje souhlas   stavebního úřadu a arch. města. 
V případě opuštění bytu  nájemcem, nájemci nevzniká právo na finanční kompenzaci. 
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak , bude byt   uveden do původního stavu. 
 
8) Ing. Pavel Kouba, projekční kancelář, Nerudova 473, Vlachovo Březí 384 22 – 
vyjádření ke stavbě oplocení 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 147/2006 (134/20) 
I. Souhlasí 
z titulu majitele sousední nemovitosti p.č. 90/6 v k.ú. Přední Ptákovice  s oplocením pozemku 
p.č. 90/5 v k.ú. Přední Ptákovice , který bude investorem využíván jako zahrada k sousednímu 
rodinnému domu. Investor akce: Ing. Haupt, Strakonice  
Tento souhlas nenahrazuje souhlas   stavebního úřadu a arch. města. 
 
9) Pavel Čadek, Autospol ČADEK s.r.o., Povážská 358, Strakonice – žádost o souhlas 
s úpravou pozemků 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 148/2006 (134/20) 
I. Odkládá 
své rozhodnutí do upřesnění  záměru  žadatele pana Pavla Čadka, Autospol Čadek s.r.o., 
Povážská 358, Strakonice a předložení zjednodušené projektové dokumentace. 
 
10) STA, projektový ateliér, v.o.s., Zámek 1, Strakonice – žádost o vyjádření  

- lokalita Cihelna Mut ěnice 
- lokalita Na loučkách Mutěnice 

Rada města po projednání 
I. Odkládá 
své rozhodnutí k žádosti o vyjádření z důvodu doplnění informací.  
 
11) Garantstav ST, s.r.o. Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice – žádost o změnu 
nájemní smlouvy – postoupení práv a povinností  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 149/2006 (134/20) 
I. Souhlasí 
s postoupením práv a povinností k nájemní smlouvě, týkající nájemní smlouvy na část  
pozemku  p.č. 239/12 v k.ú. Strakonice o výměře cca 446 m2 . 
 
12) M-HAI PLUS s.r.o., Žerotínova 483/1, České Budějovice – žádost o prodloužení 
nájemní smlouvy – vyhlášení záměru na pronájem 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 150/2006 (134/20) 
I. Souhlasí 
s vyhlášením záměru na pronájem části pozemku p.č. 239/12 v k.ú. Strakonice  o výměře cca 
40 m2  za účelem zřízení a provozování letní obslužné zahrádky. 
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13) Objekt Na Ostrově 131 ve Strakonicích 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 151/2006 (134/20) 
I. Bere na vědomí  
vyjádření TS Strakonice s.r.o., týkající se návrhu řešení situace objektu Na Ostrově 131 a 
dalšího  pronajímání nebytových prostorů v tomto objektu. 
 
14) Žádost o pronájem suterénních prostorů v objektu čp. 47 na Velkém náměstí 
 Rada města po projednání 
Usnesení č. 152/2006 (134/20) 
I. Souhlasí 
s rekolaudací suterénních prostorů domu čp. 47 na Velkém náměstí za účelem využití 
prostorů ke garážování osobních automobilů a motocyklů za podmínky, že  náklady spojené 
s rekolaudací ponesou žadatelé. 
 
15) Prováděcí projektová dokumentace stavby:  
„Sídliště – ulice Prof. Skupy, Švandy dudáka, Mikoláše Alše – komunikace, kanalizace, 
vodovod, V.O.“ 
Rada města po projednání 
Usnesení č.153/2006 (134/20) 
I. Rozhodla 
zaslat výzvu k podání nabídky prováděcí projektové dokumentace stavby: „Sídliště – ulice 
Prof. Skupy, Švandy dudáka, Mikoláše Alše – komunikace, kanalizace, vodovod, V.O“ 
za podmínek  v rozsahu uvedeném ve výzvě, těmto dodavatelům: 
1,  Ateliér Penta, Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
2,  Ing. Jiří Jíra, Strakonická 40, 397 01 Písek 
3,  Ing. Pavel Bláha, Písecká  , 386 01 Strakonice 
4,  Projektová kancelář KOMPLET – Písecká 893, 386 01 Strakonice 
II. Jmenuje 
členy hodnotící komise:    náhradníky členů hodnotící komise: 

1. člen Ing Jana Narovcová   1. náhradník  Houska Jaroslav 
2. člen Ing. Oldřich Švehla   2. náhradník  Ing. Zeman Jaromír 
3. člen Ing. Miloš Haiser   3. náhradník  Ing. Býček Václav 
4. člen Srb Lukáš    4. náhradník  Ing. Arch. Slámová 
5. člen Bezpalec Michal   5. náhradník  Nikodem Zdeněk 
 

16) Žádost o souhlas s uložením přípojek inženýrských sítí do pozemku v majetku města 
Strakonice p.č. dle KN 1322/1  v k.ú. Strakonice.  
Žadatel: JIHOSPOL a.s., Písecká 893,  386 01 Strakonice. 
V zastoupení: Ing. arch. Z. Skala, 386 01 Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 154/2006 (134/20a) 
I. Souhlasí 
s uložením  přeložky NN a VO, přípojky plynu, TST,  Telecomu, kanalizace a vody  do 
pozemku v majetku města Strakonice p.č. dle KN 1322/1   v k.ú. Strakonice  pro napojení 
uvažované  novostavby bytového  domu na pozemku p.č. dle KN 1322/1   v k.ú. Strakonice,  
dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
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17) Žádost o souhlas s uložením přípojek a rozšiřujících inženýrských sítí na pozemcích  
v majetku města Strakonice p.č. dle KN 239/11, 284/5 a 239/19  v k.ú. Strakonice.  
Žadatel: JIHOSPOL a.s., Písecká 893,  386 01 Strakonice. 
V zastoupení: Ing. arch. Z. Skala, 386 01 Strakonice. 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 155/2006 (134/20a) 
I. Souhlasí 
s uložením  rozšíření stávajícího kanalizačního, vodovodního, telefonního a teplovodního 
vedení  a uložení přípojky NN do pozemků v majetku města Strakonice p.č. dle KN 239/11, 
284/5 a 239/19  v k.ú. Strakonice  pro napojení uvažované  novostavby bytového  domu na 
pozemku p.č. dle KN 262   Strakonice – Podskalí v k.ú. Strakonice, dle sazebníku. 
II. Souhlasí  
s uzavřením předmětné dohody a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
18) Žádost o souhlas s umístěním dočasné místní komunikace na pozemku v majetku 
města Strakonice 
Žadatel : JIHOSPOL, a.s., Písecká 893, 386 24 Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 156/2006 (134/20a) 
I. Souhlasí 
s  dočasným umístěním místní komunikace na pozemku v majetku města Strakonice p.č. 
284/5 v k.ú. Strakonice za následujících podmínek: 
- Tato komunikace bude pouze dočasná - provizorní řešení pouze pro jeden bytový dům 
v uvedené lokalitě do doby vybudování ZTV.  
- Výstavba dalších bytových domů v daném území bude vázána na vybudování vstupní 
komunikace do území napojené z ulice Katovická v souladu s územním projektem zóny 
„Strakonice – Podskalí“. 
- Komunikace bude realizována na náklady investora BD.  
- Po realizaci ZTV podle regulačního plánu lokality bude po vyzvání městem Strakonice na 
náklady investora BD odstraněna a pozemek bude uveden do původního stavu.  
- Komunikace nebude převáděna na jiného vlastníka (bude ošetřeno smluvní sankcí). 
II. Souhlasí 
s uzavřením smlouvy jejíž předmětem bude souhlas s umístěním komunikace dle bodu I. 
III. Pov ěřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy 
 
19) Uzavření dodatku č. 11 k pojistné smlouvě č. 8004217919 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 157/2006 (134/20a) 
I.  Souhlasí  
v souvislosti s předáním majetku do a.s. Měšťanský pivovar s uzavřením dodatku č.11 
k pojistné smlouvě č. 8004217919. 
II. Pověřuje  
starostu města podpisem dodatku č.11. 
 
20) Žádost p. Ladislava Havla -  Ciao, cestovní kancelář s.r.o. Strakonice   
Rada města po projednání 
Usnesení č. 158/2006 (134/20a) 
I. Souhlasí 
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se zřízením sídla firmy Agency Alex s.r.o., IČ 26692091, na adrese Zámek čp. 1, Strakonice, 
tj. v nebytovém prostoru, jehož nájemcem je Ciao cestovní kancelář s.r.o. Strakonice, 
zastoupená  RNDr. Ladislavem Havlem po dobu trvání nájemní smlouvy s firmou Ciao..  
 
12. Podněty ke zpracování změny závazné části ÚP sídelního útvaru Strakonice 
 
A/ Změna funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „zahrady“ na pozemku p.č. 
143/7 v k.ú. Nové Strakonice, obec Strakonice   
Rada města po projednání 
Usnesení č. 159/2006 (134/3) 
I. Doporučuje ZM nesouhlasit 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ na funkční využití „zahrady“ na pozemku p.č. 143/7 v k.ú. 
Nové Strakonice, obec Strakonice. 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět ke změně závazné části územního plánu k  projednání 
Zastupitelstvu města Strakonice 
 
B/ Změna funkčního využití „orná půda“ a „ochranná a izolační zeleň“ na „individuální 
nízkopodlažní zástavba městského typu“ na pozemcích p.č. 1089/4, p.č. 1089/5 a 
p.č.1089/6 v k.ú. Dražejov u Strakonic  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 160/2006 (134/4) 
I. Doporučuje ZM nesouhlasit 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ a „ochranná a izolační zeleň“ na území s funkčním využitím 
„individuální nízkopodlažní zástavba městského typu“ na pozemcích p.č. 1089/4, p.č. 1089/5 
a p.č. 1089/6 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět ke změně závazné části územního plánu k  projednání 
v Zastupitelstvu města Strakonice 
 
C/ Změna funkčního využití „orná půda“ na  „individuální nízkopodlažní zástavba 
městského typu“ na pozemku p.č. 1111 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 161/2006 (134/5) 
I. Doporučuje ZM nesouhlasit 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní 
zástavba městského typu“ na pozemku p.č. 1111 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět ke změně závazné části územního plánu k  projednání 
v Zastupitelstvu města Strakonice 
 
D/ Změna funkčního využití „orná půda“ na „individuální nízkopodlažní zástavba 
městského typu“ na pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č.162/2006 (134/6) 
I. Doporučuje ZM nesouhlasit 



 11 

se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní 
zástavba městského typu“ na pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec Strakonice 
II. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět ke změně závazné části územního plánu k  projednání 
v Zastupitelstvu města Strakonice 
 
E/ Změna funkčního využití „orná půda“ na „individuální nízkopodlažní zástavba 
venkovského typu“ na pozemku p.č. 216/1 dle PK v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec 
Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 163/2006 (134/7) 
I. Doporučuje ZM souhlasit 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní 
zástavba venkovského typu“  na pozemku p.č. 216/1 dle PK v k.ú. Dražejov u Strakonic, obec 
Strakonice 
II. Doporu čuje ZM uložit 
odboru rozvoje projednat změnu závazné části územního plánu v souladu se zákonem č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v  platném znění, a v 
souladu s vyhláškou č.  135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci, v  platném znění 
III. Doporu čuje ZM souhlasit 
s úplnou náhradou nákladů spojených s projednáním územně plánovací dokumentace  
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět ke změně závazné části územního plánu k projednání 
v Zastupitelstvu města Strakonice 
 
F/ Změna funkčního využití „orná půda“ a „ochranná a izolační zeleň“ na „individuální 
nízkopodlažní zástavba“ na pozemcích p.č. 57, p.č. 58 a p.č. 120/4 dle PK v k.ú. Hajská  
obec Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 164/2006 (134/8) 
I. Doporučuje ZM souhlasit 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ a „ochranná a izolační zeleň“ na území s funkčním využitím 
„individuální nízkopodlažní zástavba – venkovského typu“ na pozemcích p.č. 57, p.č. 58 a 
p.č. 120/4 dle PK v k.ú. Hajská, obec Strakonice 
II. Doporu čuje ZM uložit 
odboru rozvoje projednat změnu závazné části územního plánu v souladu se zákonem č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v  platném znění, a v 
souladu s vyhláškou č.  135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci, v  platném znění 
III. Doporu čuje ZM souhlasit 
s úplnou náhradou nákladů spojených s projednáním územně plánovací dokumentace  
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět ke změně závazné části územního plánu k projednání 
v Zastupitelstvu města Strakonice 
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G/ Změna funkčního využití „orná půda“  na  „individuální nízkopodlažní zástavba – 
venkovského typu“ na pozemku p.č. 945 a p.č. 947 dle PK v k.ú. Modlešovice, obec  
Strakonice  
Rada města po projednání 
Usnesení č. 165/2006 (134/9) 
I. Doporučuje ZM souhlasit 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ a na území s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní 
zástavba – venkovského typu“ na pozemku p.č. 945 a p.č. 947 dle PK v k.ú. Modlešovice, 
obec Strakonice 
II. Doporu čuje ZM uložit 
odboru rozvoje projednat změnu závazné části územního plánu v souladu se zákonem č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v  platném znění, a v 
souladu s vyhláškou č.  135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci, v  platném znění 
III. Doporu čuje ZM souhlasit 
s úplnou náhradou nákladů spojených s projednáním územně plánovací dokumentace  
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět ke změně závazné části územního plánu k projednání 
v Zastupitelstvu města Strakonice 
 
H/ Změna funkčního využití „orná půda“ na „individuální nízkopodlažní zástavba -   
venkovského typu“ na pozemku p.č. 255 dle KN v k.ú. Modlešovice, obec Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 166/2006 (134/10) 
I. Doporučuje ZM souhlasit 
se zpracováním změny závazné části územního plánu sídelního útvaru Strakonice – změna 
funkčního využití „orná půda“ na území s funkčním využitím „individuální nízkopodlažní 
zástavba – venkovského typu“ na pozemku p.č. 255 dle KN v k.ú. Modlešovice, obec 
Strakonice 
II. Doporu čuje ZM uložit 
odboru rozvoje projednat změnu závazné části územního plánu v souladu se zákonem č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v  platném znění, a v 
souladu s vyhláškou č.  135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
dokumentaci, v  platném znění 
III. Doporu čuje ZM souhlasit 
s úplnou náhradou nákladů spojených s projednáním územně plánovací dokumentace  
IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět ke změně závazné části územního plánu k projednání 
v Zastupitelstvu města Strakonice 
 
13. Podnět k projednání územního plánu města Strakonice 
Rada města po projednání 
Usnesení č. 167/2006 (134/11) 
I. Doporučuje ZM souhlasit 
s projednáním územního plánu města Strakonice 
II. Doporu čuje ZM uložit 
odboru rozvoje projednat územně plánovací dokumentaci v souladu se zákonem č. 50/1976 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a v souladu s 
vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 
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dokumentaci 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit materiál na projednání Zastupitelstva města Strakonice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys        Zdeňka Tomšovicová 
starosta          místostarostka 
 
 
 
 
 
 
 


