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Pan XX

Poskytnutí informací na žádosti č.j. MUST/032450/2020 ze dne 04.08.2020 a č.j.
MUST/032522/2020 ze dne 05.08.2020
Vážený pane XX,
na Vaše žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, č.j. MUST/032450/2020 ze dne 04.08.2020 a č.j.
MUST/032522/2020 ze dne 05.08.2020 Vám sděluji dle Vaší specifikace následující:
K nabídce na pronájem nebytových prostor v majetku města Strakonice nedochází ze strany úřadu, ale
ze strany města Strakonice, a to v případě zájmu žadatele či z vlastního rozhodnutí města. V takovém
případě se postupuje v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění.
Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice vydává povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace
na základě žádosti obsahující všechny nutné přílohy. Seznam žádostí se liší případ od případu, ale musí
být vždy doložen souhlas Policie ČR a majitele komunikace. V případě, že je město Strakonice vlastníkem
komunikace a souhlasí se vstupem stavebníka na předmětnou komunikaci (na základě jeho žádosti),
vydává souhlas, jehož součástí jsou i podmínky z hlediska záruky. Každá žádost je řešena individuálně.
Dotace (peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu města) poskytuje město v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve znění pozdějších předpisů.
Dotace jsou poskytovány buď v rámci programu (programy schvaluje Zastupitelstvo města Strakonice,
schválené programy jsou zveřejněny na úřední desce města) nebo jako individuální dotace na účel
stanovený žadatelem v jeho žádosti.
Žádost o dotaci musí být doručena ve stanovené lhůtě a vždy musí obsahovat náležitosti stanovené výše
uvedeným zákonem.
O poskytnutí dotací rozhoduje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, ustanovením § 85 písm. c), rada města (do výše 50.000 Kč včetně) nebo zastupitelstvo města
(nad 50.000 Kč).
Dotace jsou poskytovány zejména z rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu a sociálního odboru.

Identifikátor DS: 4gpbfnq
e-podatelna: epodatelna@mu-st.cz

tel: 383 700 111
web: www.strakonice.eu

IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810

Městský úřad Strakonice povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les vždy při obdržení žádosti o kácení,
pokud se tato týká území obce s rozšířenou působností za podmínek stanovených § 8 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Nabídku k prodeji nepotřebné věci předkládá město Strakonice v souladu se zákonem o obcích a
příslušnými směrnicemi města Strakonice.
Výzvu k programu COVID – Nájemné zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Předmětná
výzva není v kompetenci města Strakonice a město Strakonice k ní nemá ani bližší informace.
Kontroly jsou prováděny na všech odborech Městského úřadu Strakonice, a to zejména krajským úřadem
či věcně příslušnými ústředními orgány státní správy i jinými subjekty. Jedná se o kontrolu jak výkonu
přenesené působnosti, tak i působnosti samostatné. Kontroly jsou zakončeny v naprosté většině s velmi
dobrým výsledkem.
Informace k odvoláním dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, naleznete na webu města
Strakonice http://www.strakonice.eu/taxonomy/term/92
V roce 2019 zapsal Městský úřad Strakonice do matričních knih manželství 12 církevních sňatků. Při
registraci a vydávání osvědčení k církevním sňatkům se postupuje dle zákona č. 301/2000 Sb., v platném
znění a č. 89/2012 Sb., v platném znění. Matrika vydává osvědčení k církevnímu sňatku před uzavřením
manželství a doklad se vydává na počkání. Dále po sňatku se vyhotovuje oddací list a sňatek se zapíše
do matriční knihy manželství. Tento úkon se provádí neprodleně po doručení protokolu od církevního
oddávajícího, zpravidla do týdne.
Městské informační centrum Strakonice je součástí Městského kulturního střediska, příspěvkové
organizace zřízené městem Strakonice. MIC Strakonice je členem Asociace turistických informačních
center České republiky s certifikátem kategorie B a je bezbariérové. Sídlí ve vstupní zámecké části do
areálu strakonického hradu, který se nachází v centru města na soutoku řek Otavy a Volyňky.
Základní velikost parkovacího stání je 2,5 x 5,0 m, invalidního 3,5 x 5,0. Počet invalidních míst je daný
vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, v platném znění. Základní cena za parkování je:
První ½ hodina zdarma
Placený tarif 10,- Kč / 1 hod.
Každá další hodina 20,- Kč / 1 hod.
Min. tarif 5,- Kč
V současné době neprobíhá žádná oprava ani výstavba chodníků v majetku města Strakonice.
Město Strakonice poskytuje sociální služby prostřednictvím své příspěvkové organizace Městský ústav
sociálních služeb Strakonice. Pod touto organizací je začleněno 7 druhů sociálních služeb:
Azylový dům, Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, Domov pro seniory
Lidická, Domov pro seniory Rybniční, Domov se zvláštním režimem Rybniční, Noclehárna pro
bezdomovce, Pečovatelská služba Strakonice
O poskytnutí služby si zájemce žádá přímo u Městského ústavu sociálních služeb Strakonice takto:
písemně (domov pro seniory, denní stacionář, azylový dům, pečovatelská služba) - formulář žádostí je
umístěn na webových stránkách Městského ústavu sociálních služeb - www.muss.strakonice.eu.
Osobně, telefonicky, podat žádost může sám zájemce nebo jeho blízcí (jestliže zájemce s poskytnutím
služby souhlasí).
Město Strakonice eviduje 100 právních předpisů města, se kterými se můžete seznámit na webu města
http://www.strakonice.eu/vyhlasky-a-narizeni
První OZV byla sepsaná v září 1991. Účinnost a platnost OZV je individuální, vždy je stanovena v
konkrétní OZV. OZV se týkají všech oblastí spadající do působnosti města.
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Město Strakonice má příjem z místních a správních poplatků.
Město Strakonice má v souladu se zákonem č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaveden poplatek ze psů, poplatek z pobytu, poplatek
za užívání veřejného prostranství a poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Všechny poplatky jsou zavedeny samostatnými obecně závaznými vyhláškami, které obsahují veškeré
Vámi požadované informace a jsou dostupné na http://www.strakonice.eu/vyhlasky-a-narizeni.
Správní poplatky jsou vybírány dle Sazebníku, který je Přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Nejčastěji vybírané správní poplatky:
na úseku dopravy – řidičské průkazy, registrační značky, zápisy do registru vozidel, silniční hospodářství,
na úseku stavebního úřadu - stavební povolení, rozhodnutí o umístění či odstranění stavby nebo zařízení,
rozhodnutí o změně využití území,
na úseku živnostenského úřadu - ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi,
na úseku vnitřních věcí - občanské průkazy, cestovního pasy, evidence obyvatel, ověření podpisu, opisu
nebo kopie listiny, výpis z evidence rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku,
výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z katastru nemovitostí,
na úseku matriky - vydání rodného, oddacího či úmrtního listu, povolení změny jména nebo příjmení,
nahlédnutí do matriční knihy, uzavření manželství,
na úseku životního prostředí – rybářské lístky, lovecké lístky, stavební povolení studny nebo jiného
vodního díla,
na úseku finančním – žádosti o povolení posečkání daně, vydání potvrzení o bezdlužnosti, povolení
provozování VHP
Veřejné zakázky v limitu nad 50 000 Kč bez DPH jsou od 01.07.2016 zveřejňovány v registru smluv
Ministerstva vnitra ČR a týkají se zejména stavebních prací.
-

v roce 2015:
v roce 2016:
v roce 2017:
v roce 2018:
v roce 2019:
v roce 2020:
-

Zateplení a výměna oken sportovní haly STARZ – cena díla 17.221.000 Kč
Revitalizace sídliště Mír Strakonice – III. etapa – cena díla 15. 215.000 Kč
ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace – cena díla 152.133.000 Kč
Stavební úpravy ulice Poděbradova – cena díla 19.017.000 Kč
Rekonstrukce kanalizace sídliště 1. máje – cena díla 23.236.000 Kč
Parkoviště Beranův dvůr – cena díla 21.009.000 Kč
Rekonstrukce komunikace Švandy dudáka – cena díla 47.356.000 Kč
I/22 Strakonice – cena díla (objekty města Strakonice) 50.293.000 Kč
Dům kultury – I. etapa – cena díla 56.656.000 Kč

Město Strakonice v souladu s § 35 zákona č.128/2000 Sb., v platném znění, pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování
potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy
a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného
pořádku.
Na webových stránkách města Strakonice www.strakonice.eu v sekci Turistika jsou zpracovány veškeré
informace ohledně turistických námětů, kontaktů na ubytování i stravování ve městě i okolí. Zde si
můžete pročíst informace o pamětihodnostech, církevních stavbách, přírodních atraktivitách, sochách či
pamětních deskách. Inspirací mohou být naučné stezky, turistické stezky, cyklovýlety, náměty na zážitky
pro rodiny s dětmi, seznam sportovišť i dětských hřišť.
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Ve městě Strakonice se nachází obchody provozované drobnými živnostníky i celorepublikové řetězce
v nákupních zónách města.
Informace vztahující se k firmám a podnikatelům jsou dostupné na https://www.rzp.cz/
Správní obvod města Strakonice s pověřeným Městským úřadem Strakonice je vymezen územím obcí:
Cehnice, Čejetice, Doubravice, Drachkov, Droužetice, Hlupín, Horní Poříčí, Chrášťovice, Jinín, Kalenice,
Katovice, Kladruby, Kraselov, Krejnice, Krty-Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Mečichov,
Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Novosedly, Osek, Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice,
Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, Strakonice,
Strašice, Střelské Hoštice, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Velká Turná,
Volenice, Zahorčice, Zvotoky.
(50 obcí)
Správní obvod města Strakonice s rozšířenou působností je vymezen územím obcí:
Cehnice, Čejetice, Čepřovice, Čestice, Doubravice, Drachkov, Drážov, Droužetice, Dřešín, Hlupín, Horní
Poříčí, Hoslovice, Hoštice, Chrášťovice, Jinín, Kalenice, Katovice, Kladruby, Kraselov, Krejnice, KrtyHradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Litochovice, Malenice, Mečichov, Milejovice, Miloňovice,
Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Novosedly, Osek,
Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice, Předslavice, Přechovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl,
Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, Strakonice, Strašice, Strunkovice nad Volyňkou,
Střelské Hoštice, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Vacovice, Velká Turná,
Volenice, Volyně, Zahorčice, Zvotoky.
(69 obcí)
Město Strakonice má v současné době ve vlastnictví více než 3.000 pozemků o celkové výměře
722,1565 ha. O případném pronájmu rozhoduje v každém konkrétním případě Rada města Strakonice,
která stanovuje podmínky pronájmu a jeho výši v závislosti na způsobu využití.
Město Strakonice nevede evidenci neznámých majitelů pozemků.
Město Strakonice dbá podmínky požární bezpečnosti v období zvýšeného vzniku požáru za podmínek,
kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s
tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci. Jedná se zpravidla o dobu, po kterou je v platnosti
výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen „ČHMÚ“) „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké
nebezpečí požáru“.
Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:
lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m;
suché travní porosty;
plochy zemědělských kultur
Hasiči odebírají a přijímají vodu z těchto částí města.
Katastrální území
(místní část )
Strakonice

Dražejov
Hájská
Modlešovice
Přední Ptákovice
Střela
Virt
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Zdroj vody

GPS

hydrantová síť
řeka Otava
49.2588067°N, 13.8998950°E
49.2661250°N, 13.9158972°E
49.2619908°N, 13.9097272°E
řeka Volyňka
49.2478781°N, 13.9011753°E
řeka Otava
49.2625856°N, 13.8628308°E
řeka Otava
49.2628731°N, 13.9479903°E
požární nádrž 49.2452481°N, 13.9749481°E
hydrantová síť
rybník Střelský 49.2675475°N, 13.8508711°E
řeka Otava
49.2625856°N, 13.8628308°E

Další zdroj vody

GPS

plavecké bazény
požární nádrž Za Rájem
rybník Blatský,
vodojemy ve městě

49.2633550°N, 13.9142983°E
49.2750606°N, 13.8866517°E
49.2545186°N, 13.9013750°E

rybník na Lepci
úpravna vody
rybník Malý

49.2782558°N, 13.8578269°E
49.2591742°N, 13.9500139°E
49.2540347°N, 13.9890031°E

rybník na Lepci

49.2782558°N, 13.8578269°E

Město Strakonice je členem Svazku obcí Strakonicka, Svazku obcí Dolního Pootaví a Svazku obcí
středního Pootaví. Členské příspěvky do jednotlivých svazků jsou 2 Kč popř. 3 Kč za obyvatele města a
rok.
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.

S pozdravem

Mgr. Martina Kotrchová v.r.
tajemnice MěÚ Strakonice

Počet listů: 3
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

Rozdělovník:
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