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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  10. jednání Rady města Strakonice 
konané 12. 2. 2003 v kanceláři starosty 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni:      7 členů RM : 

          ing. Vondrys, starosta  
          ing. Pavel, místostarosta, pí Tomšovicová, místostarostka  

                      členové RM: ing. Šíp, ing. Joza, MVDr. Vondřička, PhDr. Říhová 
                      ing. Seknička – tajemník 
 
Program: 
 
1. Azylový dům – A) Ubytování     
                   Usnesení č. 264/2003 – 265/2003 
                              B) Prodloužení ubytování    
                            Usnesení č. 266/2003 
2. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých omezujících   
   opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
                            Usnesení č. 267/2003 
3. Majetkové záležitosti                                    
                   Usnesení č. 268/2003 – 269/2003 
4. TS s.r.o. – RO na opravy a vybavení kempu Podskalí po záplavách v 8/02  
                            Usnesení č. 270/2003 
5. a) Zadání změny závazné části regulačního plánu“Jezárky“ ve Strak. – změna funkčního    
      využití „veřejná vybavenost“ a „zeleň – plochy volné zeleně“ na funkční využití   
     „individuální nízkopodlažní zástavba městského typu“ na ploše č. 3 
    b) Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny závazné části   
      regulačního plánu“Jezárky“ ve Strak. – změna funkčního využití „veřejná vybavenost“ a   
      „zeleň – plochy volné zeleně“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba   
      městského typu“ na ploše č. 3     
                            Usnesení č. 271/2003 
6. Podnět ke zpracování změny závazné části územního plánu města Strakonice – změna    
    nezastavitelného území s funkčním využitím „louky a pastviny“ na funkční využití     
    „zahrady“ na části pozemku č. 1296/1 a st. 214 v k.ú. Dražejov u Strakonic   
                            Usnesení č. 272/2003 
7. Doplnění usnesení RM č. 225/2003  - „Zřízení komisí  RM  a jmenování jejích  členů“   
                            bez č. usnesení  
 
 
 
 
Zahájení jednání 
  10. jednání Rady města Strakonice zahájil starosta  ing. Pavel Vondrys v 19,15 hodin.  
   Pan starosta zkonstatoval, že je přítomno 7 členů RM, tudíž, že je RM usnášeníschopná  
   Úvodem RM projednala předložený návrh programu jednání a s tímto souhlasí. 
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1. Azylový dům: 
A) Ubytování     
Usnesení č. 264/2003(10/5) 
Rada města po projednání 
I. Nesouhlasí 
s ubytování v Azylovém domě paní Dáši Mojenové a jejích dětí 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru sdělit usnesení RM paní D. Mojenové 
 
Usnesení č. 265/2003(10/9) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s ubytováním v Azylovém domě paní Naděždy Švecové na dobu určitou od 11.2.03 do 
30.4.03 
II. Ukládá 
sociálnímu odboru uzavřít s paní N. Švecovou smlouvu o ubytování na dobu určitou od 
11.2.03 do 30.4.03 
 
B) Prodloužení ubytování    
Usnesení č. 266/2003(10/6) 
Rada města po projednání 
I. Souhlasí 
s prodloužením ubytování v Azylovém domě na dobu určitou od 1.3.03 do 31.3.03 Josefu 
Pitelkovi, Heleně Irdzové, Marii Žižkové, Jiřině Konopkové a Vladimíru Procházkovi 
II. Ukládá  
sociálnímu odboru uzavřít smlouvu o ubytování na dobu určitou od 1.3.03 do 31.3.03 
s Josefem Pitelkou, Helenou Irdzovou, Marií Žižkovou, Jiřinou Konopkovou a Vl Procházkou 
 
2. Povolení  výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice o některých  
    omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
Usnesení č. 267/2003(10/7) 
Rada města po projednání 
I.  Souhlasí 
s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného 
pořádku na : 
a) 14.2.2003 – Ples velitele brigády - VÚ Strakonice, Ing. Zmrhal Rudolf -  v PDA VÚ 
Strakonice od 22,00 hodin do 4,00 hodin dne 15. 2. 2003   
b) 14.2.2003 – večer k poslechu – Antonín Pecha – v restauraci Lovecká bašta  od 22,00 
hodin do 2,00 hodin dne 15. 2. 2003    
c) 14.3.2003 – Diskoples – SK Strakonice s Bezp. agenturou  - v sokolovně -  od 22,00 hodin 
do 4,00 hodin 15. 3. 2003 
II.  Souhlasí 
na dobu jednoho roku, tj. od 14.2.03 do 13.2.04  s udělením výjimky z obecně závazné 
vyhlášky města Strakonice k zabezpečení veřejného pořádku.  
a) z důvodu zachování nočního klidu v dané lokalitě, bylo provozování veřejné hudební 
produkce povoleno následně: Ne, Po, Út, St, Čt – od 22,00 do 24,00 hod. a v Pá, So – od 
22,00 do 02,00 hod pro tyto pořadatele : 
- Jaroslava Kůgelová – repr. TV, radio - občerstvení U Vlků, Husova 355  
- Josef Kašpar – reprodukovaná hudba – TV, radio – JAPAJO s.r.o., Palackého náměstí 102 
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- Michal Vlček – provozování TV, radio – restaurace JISKRA, Dukelská 37  
- Eva Kašparová – repro. hudba, TV, radio – DAYTONA s.r.o., herna VIKO, Na Stráži 261 
b) Pavel Vlček - repro hudba , radio, TV -  restaurace Na Růžku, Husova 375, Strakonice, od 
22,00 hodin – 24,00 hodin pravidelně každý den  
 
3. Majetkové záležitosti                                    
Rada města po projednání 
Usnesení č. 268/2003(10/10a) 
1) Nařízení města Strakonice „O místní úpravě silničního provozu ve městě Strakonice“. 
I. Rozhodla 
upravit nařízení města Strakonice „O místní úpravě silničního provozu ve městě Strakonice“ v 
čl. II, odst. 3) takto: 
Parkovací automat - parkoviště u restaurace Bílý vlk 
 Výše poplatku: 
 Placený tarif  5,- Kč / 1 hod. 
 Každá další započatá hodina  10,- Kč / 1 hod. 
 Min. tarif  3,- Kč 
 Min. tarif  3,- Kč dává možnost parkování na dobu 36 minut. 
Parkovací automat - Velké náměstí 
 Výše poplatku: 
 Placený tarif  10,- Kč / 1 hod. 
 Každá další započatá hodina  30,- Kč / 1 hod. 
 Min. tarif  3,- Kč 
 Min. tarif  3,- Kč dává možnost parkování na dobu 18 minut. 
Parkovací automat - parkoviště u OD Baťa v ul. U sv. Markéty 
 Výše poplatku: 
 Placený tarif  2,- Kč / 1 hod. 
 Každá další započatá hodina  5,- Kč / l hod. 
 Min. tarif není určen 
Parkovací automat - parkoviště v ul. Podskalská 
 Výše poplatku: 
 Placený tarif  5,- Kč / 1 hod. 
 Každá další započatá hodina  10,- Kč / 1 hod. 
 Min. tarif  3,- Kč 
 Min. tarif  3,- Kč dává možnost parkování na dobu 36 minut. 
 
Parkovací automat - Palackého náměstí 
 Výše poplatku: 
 Placený tarif  10,- Kč/ 1 hod. 
 Každá další započatá hodina  30,- Kč / 1 hod. 
 Min. tarif  3,- Kč 

Min. tarif  3,- Kč dává možnost parkování na dobu 18 minut. 
II. Ukládá 
odboru dopravy upravit nařízení města Strakonice „O místní úpravě silničního provozu ve 
městě Strakonice“ dle shora uvedeného a následně předložit ke schválení do RM 
 
Usnesení č. 269/2003(10/10a) 
2) Žádost o poskytnutí půjčky – p. Vladimír Prušák, Strakonice z Fondu obnovy a  
modernizace bytového fondu. 
I. Doporučuje ZM  
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souhlasit s poskytnutím půjčky ve výši 50.000,-Kč p. Vladimíru Prušákovi, Strakonice na 
rekonstrukci a modernizaci vytápění v domě č.p. 85 v Dražejově, Strakonice s dobou 
splatnosti 3 roky a úrokem 3 %. 
 
4. TS s.r.o. – RO na opravy a vybavení kempu Podskalí po záplavách v 8/02  
Usnesení č. 270/2003(10/8) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM 
schválit rozpočtové opatření ve výši 270.000,- Kč na úpravy terénu, opravy chatek, soc. 
zařízení, nákup inventáře a lůžkovin v kempu Podskalí po záplavách v 8/2002 
 
5. a) Zadání změny závazné části regulačního plánu“Jezárky“ ve Strak. – změna 
funkčního využití „veřejná vybavenost“ a „zeleň – plochy volné zeleně“ na funk ční 
využití „individuální nízkopodlažní zástavba městského typu“ na ploše č. 3 
b) Vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny závazné části   
regulačního plánu“Jezárky“ ve Strak. – změna funkčního využití „veřejná vybavenost“ 
a  „zeleň – plochy volné zeleně“ na funk ční využití „individuální nízkopodlažní zástavba  
městského typu“ na ploše č. 3      
Usnesení č. 271/2003(10/2) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
schválit zadání změny závazné části regulačního plánu „Jezárka“ ve Strak. – změna funkčního 
využití „veřejná vybavenost“ a „zeleň – plochy volné zeleně“ na funkční využití „individuální 
nízkopodlažní zástavba městského typu“ na ploše č. 3 
II. Doporu čuje ZM  
schválit vyhodnocení stanovisek a návrh řešení podnětů k návrhu zadání změny závazné části 
regulačního plánu „Jezárka“ – změna funkčního využití „veřejná vybavenost“ a „zeleň – 
plochy volné zeleně“ na funkční využití „individuální nízkopodlažní zástavba městského 
typu“ na ploše č. 3 
III. Ukládá 
odboru rozvoje předložit zadání změny závazné části regulačního plánu k projednání ZM 
 
6. Podnět ke zpracování změny závazné části územního plánu města Strakonice – změna    
   nezastavitelného území s funkčním využitím „louky a pastviny“ na funk ční využití     
  „zahrady“ na části pozemku č. 1296/1 a st. 214 v k.ú. Dražejov u Strakonic   
Usnesení č. 272/2003(8/3) 
Rada města po projednání 
I. Doporučuje ZM  
souhlasit se zpracováním změny závazné části územního plánu města Strakonice – změna  
nezastavitelného území s funkčním využitím „louky a pastviny“ na funkční využití „zahrady“ 
na části pozemku č. 1296/1 a st. 214 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
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 
III. Doporu čuje ZM  
souhlasit s úplnou náhradou nákladů spojených s projednáním územně plánovací 
dokumentace dle ceníku pravidel pro poskytování informací 
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IV. Ukládá 
odboru rozvoje předložit podnět ke zpracování územně plánovací dokumentace Zastupitelstvu 
města Strakonice 
 
7. Doplnění usnesení RM č. 225/2003  - „Zřízení komisí  RM  a jmenování jejích  členů“  
Rada města po projednání 
I. Doplňuje 
v bodě II./c) členem majetkové komise pana Václava Šrámka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ing. Pavel Vondrys      Zdeňka Tomšovicová 
starosta       místostarostka 


