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Městský úřad Strakonice 
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tajemnice městského úřadu  
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386 01 Strakonice  

  

   
Váš dopis zn.: MUST/002371/2021/VED/sek  

Ze dne: 18.01.2021  

Naše č. j.: MUST/004683/2021/VED/sek  

Sp. zn.: MUST/002371/2021/VED/sek  

  Pan 

Vyřizuje: Eva Mácková XX 

Telefon: 383 700 105  

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

   

Datum:  01.02.2021  

Vypraveno: 01.02.2021 

 

 
Poskytnutí informací na žádost č.j. MUST/002371/2021 ze dne 18.01.2021 

 
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/002371/2021 doručené dne 18.01.2021 Vám 

sděluji následující informace dle specifikace uvedené ve Vaší žádosti: 
 

1) město Strakonice neorganizovalo společné jednání společností Teplárna Strakonice, a.s. a ENERGO 

Strakonice, s.r.o. za účasti Energetického regulačního úřadu a ministra průmyslu a obchodu a 

nepořizovalo z tohoto jednání zápis. 

 

2) územní rozhodnutí č.j. MUST/018129/2013/SÚ/nov bylo vydáno dne 27.06.2013 (právní moci nabylo 

dne 01.11.2014), platnost územního rozhodnutí byla prodloužena rozhodnutím č.j. 
MUST/052445/2019/SÚ/nov dne 09.12.2019 (právní moci nabylo dne 14.01.2020), územní rozhodnutí 

je platné do 14.01.2025, stavební povolení nebylo vydáno 
 

3) v roce 2017 - 2018 probíhala urbanisticko - architektonická soutěž o návrh Západní části Velkého 

náměstí ve Strakonicích. Zastupitelstvo města Strakonice dne 18. 4. 2018 usnesením č. 734/ZM/2018 

schválilo pořadí soutěžních návrhů urbanisticko – architektonické soutěže o návrh Západní části Velkého 

náměstí. Výsledky soutěže byly mimo jiné zveřejněny na webových stránkách České komory architektů 

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/zapadni-casti-velkeho-namesti-ve-strakonicich. Dle bodu 

3.2.1. Soutěžních podmínek bylo účelem a posláním soutěže nalézt a ocenit nejvhodnější řešení 

předmětu soutěže, která splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v 

soutěžních podkladech a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 143 odst. 

2 a § 65 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel 

jednat o zadání následné zakázky. Dle soutěžních podmínek má zadavatel vyzvat k účasti v jednacím 

řízení bez uveřejnění všechny účastníky, jejichž návrhy byly oceněny. V současné době probíhá uvedené 

jednací řízení bez uveřejnění. 
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Přehled připravených investičních akcí a oprav: 

 

 Vodovod a VO – Hajská 

– společné povolení pro ÚR a SP č.j. MUST/050545/2020/ŽP/před-G-2411 ze dne 21.12.2020, 
projekt v rozsahu DUR, DSP a PDPS byl vypracován od 5/2020 do 8/2020 (DUR) do 9/2020 

(DSP) do 11/2020 (PDPS), akce schválena usnesením RM Strakonice č. 6833/2019 ze dne 
27.11.2019 

 I. etapa rekonstrukce objektu bývalého Fezka č.p. 1415 

 – stavební povolení č.j. MUST/001329/2021/SÚ/met ze dne 11.01.2021, projekt v rozsahu 

DSP a PDPS byl vypracován od 3/2020 do 9/2020 (DSP) do 12/2020 (PDPS), akce schválena 
usnesením RM Strakonice č. 43/2020 ze dne 05.02.2020 

 Rekonstrukce zázemí a přístavba bazénové haly plaveckého stadionu Strakonice – 2. etapa - 

šatny  
- územní rozhodnutí č.j. SÚ/400/400/08/M ze dne 07.04.2008 

– stavební povolení č.j. SÚ/2791/08/M ze dne 29.12.2008 (stavba zahájena 1. etapou: výměna 
filtrů), projekt v rozsahu DUR, DSP a PDPS byl dokončen v r. 2008, projekty zadával STARZ 

Strakonice 

 Technologický park Přádelna Strakonice 

- stavební povolení č.j. MUST/014668/2018/SÚ/met ze dne 09.04.2018, projekt v rozsahu DUR 
a DSP byl dokončen 12/2017, akce schválena usnesením ZM Strakonice č. 313/ZM/2016 ze 

dne 20.04.2016 
 Stavební úpravy chodníku  - ul. Budovatelská, p.p.č. 770/23 v k.ú. Strakonice 

– stavební povolení č.j. MUST/019337/2018/OD/hev ze dne 02.05.2018, projekt v rozsahu 

DSP byl vypracován od 7/2017 do 4/2018, akce schválena usnesením RM Strakonice v r. 2014 

 Stavební úpravy části cyklostezky – I. část, ul. Baarova - Vrchlického, p.p.č. 1285/1, 1285/6, 

765/132, k.ú. Strakonice 
– územní souhlas č.j. MUST/035397/2017/SÚ/jež ze dne 14.08.2017, projekt v rozsahu pro 

územní souhlas byl vypracován od 8/2016 do 6/2017, akce schválena usnesením RM 
Strakonice v r. 2014 

 Kontejnerové stání Nábřežní, Strakonice 

– územní souhlas č.j. MUST/022112/2020/SÚ/nov ze dne 25.05.2020, projekt v rozsahu pro 
územní souhlas byl vypracován od 2/2020 do 4/2020, akce schválena usnesením RM 

Strakonice  č. 4636/2018 dne 07.03.2018 

 Kontejnerové stání U Nádraží, Strakonice 

– územní souhlas č.j. MUST/022005/2020/SÚ/nov ze dne 25.05.2020, projekt v rozsahu pro 
územní souhlas byl vypracován od 2/2020 do 4/2020, akce schválena usnesením RM 

Strakonice č. 4636/2018 dne 07.03.2018 
 Automatická městská toaleta ul. Ellerova, Strakonice  

– společný souhlas územní souhlas a ohlášení č.j. MUST/048686/2020/SÚ/met ze dne 

01.12.2020, projekt v rozsahu pro územní souhlas a ohlášení byl vypracován od 12/2016 

 Parkovací stání ul. Bavorova  

– stavební povolení č.j. MUST/032781/2018/OD/rod ze dne 25.07.2018, projekt v rozsahu pro 
ÚR a DSP byl vypracován od 3/2018 do 4/2018 

 Komunikace veterina, Strakonice  

– stavební povolení č.j. MUST/044183/2020/OD/smit ze dne 27.10.2020, projekt v rozsahu 
pro DSP byl dokončen 9/2020, akce schválena usnesením RM Strakonice č. 5943/2019 dne 

06.03.2019 
 Prodloužení vodovodu a dešťová kanalizace Barvínkov, Strakonice  

– stavební povolení č.j. MUST/001572/2020/ŽP/Před ze dne 12.01.2021, projekt v rozsahu pro 

DSP byl dokončen 2/2018Páteřní cyklostezka SO 107  

– stavební povolení č.j. MUST/052815/2012 ze dne 31.07.2013, projekt v rozsahu pro DSP byl 
dokončen 12/2009 

 Chodník, ulice Virtova, Strakonice - Virt  

– stavební povolení č.j. MUST/041606/2017/OD/rod ze dne 06.09.2017, projekt v rozsahu pro 
DSP byl dokončen 05/2016 

 Strakonice intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace – skupina projektů D1 – D29 
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– stavební povolení č.j. ŽP/6453/I-2397/2007 - MSk ze dne 26.09.2007, projekt v rozsahu pro 

DSP byl dokončen 06/2007 

 Stavební úpravy objektu Jezerní ulice čp. 1281, Strakonice 

– stavební povolení v r. 2014, projekt v rozsahu pro DSP a PDPS byl dokončen 11/2013, akce 
schválena usnesením RM Strakonice v r. 2013 

 Veřejné osvětlení za hřbitovem  

– územní souhlas č.j. MUST/034336/2020/SÚ/Hol ze dne 24.08.2020, projekt v rozsahu pro 
územní souhlas byl dokončen 08/2020, akce schválena: úkol z porady vedení v r. 2020 

 Veřejné osvětlení cykloztezka ul. Písecká 

– územní souhlas č.j. MUST/019307/2020/SÚ/nov z 11.05.2020, projekt v rozsahu pro územní 
souhlas byl dokončen 04/2020, akce schválena: úkol z dopravní komise v r. 2020 

 Veřejné osvětlení a kabelové rozvody – Habeš, hřiště a požární nádrž  

– územní souhlas č.j. MUST/025302/2020/SÚ/nov z 18.06.2020, projekt v rozsahu pro územní 

souhlas byl dokončen 05/2020, akce schválena RM Strakonice v r. 2020 – požadavek osadního 
výboru 

 Propojení zimního a plaveckého stadionu 

– stavební povolení: před vydáním (žádost podána 12/2020), projekt v rozsahu DSP byl 
dokončen XI/2020, akce schválena usnesením RM Strakonice č. 346/2020 dne 15.04.2020 

 Veřejné osvětlení přechodu pro chodce Podsrp  

 – územní souhlas č.j. MUST/006429/2018/SÚ/nov z 06.02.2018, projekt v rozsahu pro územní 

souhlas byl dokončen 1/2018  

 Autobusová čekárna Na Ohradě, Strakonice 

- projekt dokončen v 09/2020, stavební povolení nevyžaduje, akce schválena usnesením RM 
v 11/2019 

 Semaforový blikač Chelčického ul.  

– stanovení místní úpravy provozu č.j. MUST/009750/2019/OD/hej ze 04.03.2019, projekt 
v rozsahu pr o stanovení místní úpravy provozu byl dokončen 2/2019, akce schválena: úkol 

z dopravní komise 
 

Přehled oprav: 

 
 Oprava vodní nádrže na p.č. 102/9 k.ú. Modlešovice 

 – stavební povolení č.j. MUST/0428158/2020/ŽP/Pře/A-2710 ze dne 16.10.2020, projekt 

v rozsahu DSP a PDPS byl vypracován od 4/2020 do 7/2020, akce schválena: úkol z porady 
vedení dne 19.2.2020 

 Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení  

– stavební povolení: před vydáním, projekt v rozsahu DSP a PDPS byl vypracován od 9/2020 

do 12/2020, akce schválena usnesením RM Strakonice č. 594/2020 ze dne 24.06.2020 a č. 
723/2020 ze dne 19.08.2020 

 Oprava lávky na Podskalí ev.č. L3 přes rameno řeky Otavy, Strakonice 

 – stavební povolení č.j. MUST/012499/2020/OD/hev ze dne 13.03.2020, projekt v rozsahu 
DSP a PDPS byl vypracován od 3/2008 do 5/2008, aktualizace PD v 5/2019, akce schválena 

usnesením RM Strakonice č. 1249/2021 ze dne 13.01.2021 
 Oprava lávky na Podskalí ev.č. L2 přes řeku Otavu, Strakonice 

  – stavební povolení bylo vydáno v r. 2009, projekt v rozsahu DSP a PDPS byl vypracován od 

3/2008 do 4/2008, akce schválena usnesením RM Strakonice č. 1599/2008 ze dne 13.02.2008 

 Oprava mostu ev.č. M2 na místní komunikaci Ellerova, přes místní komunikaci U Náhonu, 

Strakonice 
 – stavební povolení č.j. OD/1579/C/08/IRO ze dne 20.3.2009, projekt v rozsahu DSP a PDPS 

byl vypracován od 6/2008 do 8/2008, akce schválena usnesením RM Strakonice č. 1596/2008 
ze dne 13.02.2008 

 

 
 

 
 

 



Stránka 4 z 4 

4) dotazovaná platba byla uskutečněna pouze v roce 2020, a to za inzerci v Týdeníku Strakonicko 

      

2015 0,00 Kč     

2016 0,00 Kč     

2017 0,00 Kč     

2018 0,00 Kč     

2019 0,00 Kč     

2020 16 525,00 Kč     

      
5) Zpravodaj města Strakonice  

 

  

Česká pošta - 
roznáška 

Regionální 
vydavatelství – 

předtisková 
příprava, tisk 

Ostatní osobní 
výdaje - Dohoda 

Ost. výdaje - 
poradenství 

Celkem 

2015 54 463,60 Kč 272 253,00 Kč 12 000,00 Kč   338 716,60 Kč 

2016 77 769,36 Kč 259 440,00 Kč 27 000,00 Kč   364 209,36 Kč 

2017 80 261,72 Kč 250 980,00 Kč 35 525,00 Kč   366 766,72 Kč 

2018 77 769,12 Kč 248 160,00 Kč 27 380,00 Kč   353 309,12 Kč 

2019 182 458,32 Kč 248 160,00 Kč 27 000,00 Kč 9 982,50 Kč 467 600,82 Kč 

2020 182 458,32 Kč 248 160,00 Kč 26 000,00 Kč   456 618,32 Kč 
 

Ostatní osobní výdaje – jedná se o odměnu vyplácenou na základě Dohody o provedení práce externímu 
zaměstnanci za provedení jazykových korektur a dále o odměnu za vypracování odborně zaměřených 

článků (2x ročně) vyplácenou Státnímu oblastnímu archivu ČR. Členové redakční rady nejsou za svou 

činnost odměňováni. 
 

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. Martina Kotrchová 

tajemnice městského úřadu  
 

http://www.strakonice.eu/gdpr

