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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 
Usnesení 

z 08. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne  
11.11.2020 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice 

---------------------------------------------------------------------------------------  
 
Program: 
Zahájení zasedání              Usnesení č. 247/ZM/2020 
 
1) Odbor rozvoje 

 Projekt „Regenerace veřejných prostranství v ulici Mlýnská – východní část, 
Strakonice“ – schválení projektu, realizace, podání žádosti o dotaci a 
dofinancování projektu z rozpočtu města Strakonice 

Usnesení č. 248/ZM/2020 

 Vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly 
Usnesení č. 249/ZM/2020 

2) Majetkový odbor   

 Majetkové záležitosti  
Usnesení č. 250/ZM/2020 

 
 
Zahájení zasedání 
Vzhledem k omluvené nepřítomnosti zvolených ověřovatelů zápisu ze zasedání 06. ZM 
05.08.2020 p. Josefa Hradského a p. Václava Krále, nemohlo být učiněno ústní sdělení 
těchto ověřovatelů o posouzení souladu zápisu z uvedeného zasedání ZM na zvukový 
záznam. Ústní sdělení ověřovatelů p. Josefa Hradského a p. Václava Krále bylo učiněno 
na zasedání ZM 11.11.2020.  
 
Vzhledem k omluvené nepřítomnosti zvoleného ověřovatele zápisu z minulého  
zasedání 07.ZM 16.09.2020 p. Víta Holeksy nemohlo být učiněno ústní sdělení tohoto 
ověřovatele o posouzení souladu zápisu z uvedeného zasedání ZM na zvukový záznam. 
Ústní sdělení ověřovatele p. Víta Holeksy bude učiněno na příštím zasedání ZM 
16.12.2020.  
Ověřovatel zápisu z minulého zasedání 07.ZM 16.09.2020 p. Martin Horský ověřil 
příslušný zápis z jednání ZM. 
 
 
Usnesení č. 247/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje  
program jednání včetně navržených úprav 08. zasedání Zastupitelstva města 
Strakonice (viz zápis). 
II. Volí 
a) návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Drdel, p. Jan Hrdlička, Mgr. Marie Žiláková 
b) ověřovatele zápisu: p. Josef Zoch, Ing. Miroslava Zralá 
c) volební komisi: p. Václav Král, p. Jaroslav Horejš, p. Jaroslav Choura 
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1) Odbor rozvoje 

 Projekt „Regenerace veřejných prostranství v ulici Mlýnská – 
východní část, Strakonice“ – schválení projektu, realizace, podání 
žádosti o dotaci a dofinancování projektu z rozpočtu města Strakonice 

Usnesení č. 248/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
s Projektem s názvem „Regenerace veřejných prostranství v ulici Mlýnská – východní 
část, Strakonice“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
II. Souhlasí 
s dofinancováním Projektu s názvem „Regenerace veřejných prostranství v ulici 
Mlýnská – východní část, Strakonice“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a 
plné výši nákladů neuznatelných 
III. Souhlasí 
s realizací projektu „Regenerace veřejných prostranství v ulici Mlýnská – východní část, 
Strakonice“ a s podáním žádosti o dotaci na tento projekt do programu Státního fondu 
podpory investic „Regenerace sídlišť“  
 

 Vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly 
Usnesení č. 249/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Bere na vědomí 
dokumentaci Změny č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly 
II. Konstatuje, 
že Změna č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly, není v rozporu s výsledky projednání 
a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 4 a dle § 69 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
III. Vydává 
v souladu § 6 odst. 5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 69 
stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, Změnu č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly formou opatření 
obecné povahy 
IV. Ukládá 
odboru rozvoje 

- zajistit vyhotovení Změny č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly 
- zajistit vyhotovení úplného znění Regulačního plánu Za Stínadly po této změně 
- doručit Změnu č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly a úplné znění Regulačního 

plánu Za Stínadly po této změně veřejnou vyhláškou 
- zajistit záznam o vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly v evidenci 

územně plánovací činnosti v ČR 
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2) Majetkový odbor   

 Majetkové záležitosti  
1) Žádost o souhlas s přistáváním vrtulníku 
Usnesení č. 250/ZM/2020 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Souhlasí 
z titulu majitele pozemku p.č. 76/2 v k.ú. Nové Strakonice s přistáváním vrtulníků 
letecké záchranné služby na pozemku p.č. 76/2 v k.ú. Nové Strakonice. Vrtulníky pro 
leteckou záchrannou službu provozuje společnost DSA a.s., Mladoboleslavská 1085, 
Kbely, 197 00 Praha 9, IČ: 632 16 744. Tento souhlas nenahrazuje souhlas Aeroklubu 
Strakonice, z. s., IČ: 004 75 645. (Jedná se o rozhodnutí, které si zastupitelstvo města 
vyhradilo). 
 
 
 
 
Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta v 15:37 hodin. 
 
 
 
 

Datum pořízení usnesení: 11.11.2020 
Zapsala: Eva Mácková 
 
 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.     Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.   
     starosta města                     místostarosta města 
    

Ve Strakonicích dne:              Ve Strakonicích dne:  


