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Město Strakonice 

Mgr. Břetislav Hrdlička  

starosta města  

Velké náměstí 2  
386 01 Strakonice  

  

   
Váš dopis zn.: MUST/013634/2020/VED/sek  

Ze dne: 23.03.2020  

Naše č. j.: MUST/015601/2020/VED/sek  

Sp. zn.: MUST/013634/2020/VED/sek  

  Pan 

Vyřizuje: Eva Mácková  

Telefon: 383 700 105  

E-mail: eva.mackova@mu-st.cz  

   

Datum:  06.04.2020  

Vypraveno: 07.04.2020 

 

 
Poskytnutí informací na žádost č.j. MUST/013634/2020 ze dne 23.03.2020 

 

Vážený pane inženýre, 
 

na Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, č.j. MUST/013634/2020 ze dne 23.03.2020 (doručena dne 

24.03.2020) Vám sděluji následující: 

 
1) Informaci specifikovanou v bodu 1 žádosti („video Strakonické televize nebo Města Strakonice pod 

názvem „Vyjádření starosty Strakonic ke dni 15.3.2020“) město Strakonice nepořizovalo a ani ji nemá 
k dispozici. 

2) Informaci specifikovanou v bodu 2 žádosti („Tisková zpráva číslo 33/2020 Města Strakonice“) 

zasíláme v příloze. 
3) Informaci specifikovanou v bodu 3 žádosti („ … proč následující subjekty ovládané Městem Strakonice 

– Městské kulturní středisko, IČ: 00367869, Strakonická televize, s.r.o., IČ: 26076357 a TC Přádelna 
Strakonice s.r.o., IČ: 05879841 - nemají povolený příjem placených poštovních datových zpráv 

zaslaných prostřednictvím datové schránky“) město Strakonice nemá k dispozici, neboť se jedná o 
interní záležitost každého uvedeného samostatného právního subjektu. 

 

Současně Vás informuji, že město Strakonice v souvislosti s vyřízením Vaší shora specifikované žádosti 
o poskytnutí informací zpracovává na základě plnění právní povinnosti Vaše adresní a identifikační osobní 

údaje, které nezbytně potřebuje za účelem vyřízení žádosti. Bližší informace o zpracování osobních údajů 
naleznete na webových stránkách http://www.strakonice.eu/gdpr. 

 

 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r. 

starosta 
 

 
v zastoupení  

Ing. Rudolf. Oberfalcer 

místostarosta 
 

Příloha: Tisková zpráva města Strakonice č. 33/2020 
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      Město  Strakonice 
 

Tisková zpráva č. 33 ze dne 15.3.2020, Strakonice 

Starosta města Břetislav Hrdlička svolal mimořádné jednání rady města na 

nedělní dopoledne. Výsledkem jednání jsou nouzová opatření rady města 

v souvislosti s potvrzeným pozitivním případem nákazy COVID-19 ve 

Strakonicích.  

 

Rada města Strakonice na dnešním mimořádném jednání rozhodla o následujících 

opatřeních.  

S účinností od pondělí 16.3.2020 jsou až do odvolání uzavřeny všechny mateřské školy 

zřízené městem Strakonice.  

Město doporučuje maminkám dětí, které musí i nadále docházet do zaměstnání tzv. sdílené 

hlídání dětí. Matky by se mezi sebou mohly domluvit a navzájem si děti v předškolním věku 

hlídat. Jde o přechodnou dobu v nouzovém režimu a vzájemná výpomoc může hodně 

zjednodušit situaci matkám.  

Od pondělí 16.3.2020 je uzavřen pro veřejnost Městský úřad Strakonice. V provozu zůstávají 

pouze vybraná pracoviště zajišťující agendy na odboru vnitřních věcí – matrika, občanské 

průkazy a cestovní doklady, evidence obyvatel. Odbor dopravy bude mít v provozu oddělení 

dopravně správních agend, tedy vydávání řidičských průkazů a registr vozidel. V provozu 

zůstává podatelna MěÚ Strakonice.  

Úřední hodiny na vybraných pracovištích budou v následujícím režimu: pondělí 8:00 – 10:00, 

14:00 – 16:00 hodin, středa 8:00 – 10:00, 14:00 – 16:00 hodin, pátek 8:00 – 10.00 hodin.  

Pokladna je veřejnosti uzavřena. Veškeré platby prosím provádějte bezhotovostně na 

otevřených pracovištích s platebními terminály, nebo převodem z účtu.  

Vyzýváme občany, aby odložili vyřízení svých žádosti na pozdější dobu.  

Situace si vyžádala minimálně na následující tři dny, tedy pondělí 16.3., úterý 17.3. a středu 

18.3.2020 uzavření Polikliniky Strakonice v Bezděkovské ulici 186 a to z důvodů komplexní 

dezinfekce celé budovy.  

V tuto chvíli je na území města Strakonice potvrzen jeden pozitivní případ onemocnění 

nákazou COVID-19.  

O dalším vývoji situace budete neprodleně informováni prostřednictvím webových stránek 

města Strakonice: www.strakonice.eu a FBC profilu města Strakonice. Ti, kteří jsou 

zaregistrováni do elektronické komunikace s občany, budou dostávat bezodkladně e-mailové 

zprávy do svých elektronických schránek.  

„Vážení Strakoničtí, nepodléhejte panice, mnohdy strach je silnější než samotný nepřítel. 

Pevně věříme, že se celou situaci podaří zvládnout“, vyzval starosta Hrdlička občany města.  

 

Ing. Markéta Bučoková, PR 

 

http://www.strakonice.eu/?fbclid=IwAR2SXkEBX_Dp66UVw9S9hvUewfFun1d7izMkV3A4KRQSjgXE9yGoypuGvuM
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