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KARTA REALIZACE
Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv.
Václava, Strakonice
Lokalita

Strakonice 1

druh

stavba

Garant projektu

nebyl určen

Zadává

Ing. Oldřich Švehla

Celkové náklady stavby

bez DPH 6 329 795,00 Kč

Zhotovitel stavby

SABBIA s.r.o., Neumannova 158, 383 01 Prachatice

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

17.7.2014
25.6.2014

SOD a číslo objednávky

SOD 2014-183 + dod. č. 1

-

Termín realizace stavby

zahájení: 18.7.2014

dokončení: 19.12.2014

vč.DPH 7 659 052,00 Kč

4087/2014

Zhotovitel projektové dokumentace

Ing. Miloš Polanka - projektový ateliér, Písecká 506, 386 01
Strakonice

Koordinátor BOZP v rámci realizace

Jiří Urbánek, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01
Strakonice

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Hlavním cílem realizace bylo dokončení revitalizace památkově chráněných objektů na hřbitově u kostela
sv. Václava, které jsou v majetku města Strakonice. Předmětem stavebních prací byla stavební oprava a
restaurování dochovaných vnitřních maleb objektu kaple Nejsvětější Trojice, která je nemovitou kulturní
památkou, dále oprava NKP objektu bývalé márnice a oprava hřbitovní zdi kolem areálu hřbitova, jejíž
významná část je rovněž památkové chráněná. Součástí akce je rovněž umístění informačních tabulí a dále
provedení kopií obrazů v kapli sv. Vojtěcha. Oprava NKP kaple sv. Vojtěcha byla provedena již v roce 2012.
U objektů kaple a bývalé márnice byly provedeny opravy svislých konstrukcí, střechy, omítek, realizován
sanační vzdušník a doplněna EZS (u kaple Nejsvětější Tojice, u bývalé márnice a u kaple sv. Vojtěcha) . U
objektu bývalé márnice byla dále provedena výměna stropu zasaženého dřevomorkou, doplněny kované
mříže do oken a dveří, doplněna nová elektroinstalace, okapy a provedena nová podlaha. Součástí prací v
kapli nejsvětějří Trojice bylo rovněž restaurování vnitřních maleb, kamenných epitafů, kamenné desky
vstupu do krypty a kovové mříže. Stavební úpravy hřbitovní zdi spočívaly zejména v opravě zdiva (v
některých havarijních nebo přímo zřícených úsecích se jednalo o nové vyzdění podle původního vzoru - viz
dodatek č. 1), v opravě omítek, provedení maleb a v obnovení hlav zdí.
Ostatní:
Stavební povolení č.j. MUST/041341/2010/SÚ/Hol ze dne 25.8.2010 (bývalá márnice), ohlášení č.j.
MUST/007404/2013/SÚ/Hol ze dne 20.2.2013 (hřbitovní zeď), ohlášení č.j. MUST/007378/2013/SÚ/Hol ze
dne 20.2.2013 (kaple Nejsv.Trojice), územní souhlas č.j. MUST/024593/2013/SÚ/nov ze dne 12.6.2013
(informační panely), rozhodnutí č.j. MUST/023539/2013/SÚ/ryc ze dne 13.6.2013 (kopie olejomaleb v kapli
sv. Vojtěcha), kolaudační souhlas č.j. MUST/059998/2014/SÚ/Hol z 9.12.2014 (hřbitovní zdi), kolaudační
souhlas č.j. MUST/062354/2014/SÚ/Hol z 8.1.2015 (kaple Nejsv.Trojice), kolaudační souhlas č.j.
MUST/062369/2014/SÚ/Hol z 8.1.2015 (objekt bývalé márnice)

Zapsal

Datum

Odbor

Ing. Oldřich Švehla

8.1.2015

MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč

Podíl města v Kč

Zdroj dotace

5 069 644,51

2 589 407,00

ROP NUTS II Jihozápad

Zapsal

Datum

Odbor

Bc. Denisa Barvířová

15.12.2015

MěÚ Strakonice, Odbor rozvoje

DOKUMENTACE
1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

Původni stav hřbitovní zdi
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Původní stav interiéru kaple Nejsvětější Trojice
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Nový stav interiéru kaple Nejsvětější Trojice

Původní stav objektu bývalé márnice
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Nový stav objektu bývalé márnice
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