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KARTA REALIZACE
Revitalizace strakonického hradu - II. etapa, část 
1: stavební práce

Lokalita Strakonice 1 druh stavba

Garant projektu nebyl určen

Zadává Ing. Oldřich Švehla

Celkové náklady stavby bez DPH 6 017 777,25 Kč vč.DPH 7 281 510,64 Kč

Zhotovitel stavby TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, Vlachovo Březí

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

17.7.2014
25.6.2014 4085/2014

SOD a číslo objednávky SOD 2014-182 -

Termín realizace stavby zahájení: 17.7.2014 dokončení: 9.12.2014

Zhotovitel projektové dokumentace Jiří Urbánek, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 
Strakonice

Koordinátor BOZP v rámci realizace Jiří Urbánek, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 
Strakonice

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Předmětem realizace stavebních prací byla výměna prejzové krytiny na budově knihovny na 2. hradním 
nádvoří (SO 10, bývalé purkrabství), včetně doplnění a dopojení hromosvodu. Další stavební úpravy, které 
byly součástí projektu, se týkaly objektů SO 13 - západní brána a zejména SO 16 - dětská knihovna. Zde 
byly provedeny zejména tyto práce: překládka keramické střešní krytiny hladké s doplněním nové krytiny a 
úpravou odvodnění, oprava fasád, obnovení novodobě zazděných okenních otvorů a zazdění novodobě 
vylámaných otvorů, repase oken, doplnění oken, výměna venkovních dveřních křídel, osazení venkovních 
kovaných mříží do oken, rekonstrukce inženýrských sítí včetně vybavení sociálů, doplnění SHP, provedení 
nových podlah (u sálu v 1.NP cihelná dlažba, v 2.NP dřevěná), vnitřní omítky, malby, obklady, nové vnítřní 
osvětlení, doplnění plošiny pro imobilní občany na schodiště do 2.NP. Předmětem úprav bylo také 
dokončení obnovení hradní studny na 2. hradním nádvoří, včetně archeologického výzkumu, odborné 
konzervace nálezů. Studna byla objevena v rámci archeologického výzkumu nádvoří v roce 2009. Součástí 
projektu revitalizace byla rovněž u objektu dětské knihovny dodávka vybavení nábytkem (dle kupní sml. 
2014-203) a dodávka vybavení PC, projektoru a promítacího plátna (dle objednávky č. 201/14/7).

Ostatní:



Ohlášení SÚ MěÚ Strakonice č.j. MUST/012138/2010/SÚ/pře z 8.3.2010, souhlas SÚ MěÚ Strakonice č.j. 
MUST/007539/2013/SÚ/Hol ze dne 21.2.2013, stavební povolení SÚ MěÚ Strakonice č.j. 
MUST/024117/2013/SÚ/Hol ze dne 18.6.2013, stanovisko ŽP MěÚ Strakonice č.j. 
MUST/006872/2013ŽP/Pře ze dne 21.2.2013 (hr.studna), sdělení ŽP MěÚ Strakonice č.j. 
MUST/034113/2013/ŽP/Pře ze dne 7.8.2013 (hr.studna), sdělení SÚ MěÚ Strakonice č.j. SÚ/2013/Ze ze 
dne 5.8.2013 (hr.studna), závazné stan. KÚ-JHK Č.Budějovice č.j. KUJCK 4098/2009 OKPC/4 ze dne 
10.4.2009 (hradní studna), kolaudační souhlas č.j. MUST/060220/2014/SÚ/Hol ze 17.12.2014, kolaudační 
souhlas č.j. MUST/060355/2014/SÚ/Hol ze 17.12.2014, kolaudační souhlas č.j. MUST/001513/2015/SÚ/Hol 
z 12.1.2015.
Součástí projektu: Revitalizace strakonického hradu - II. etapa, který je spolufinancovaný z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osy 3 - Rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 3.2 - 
Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, reg. č. projektu 
CZ.1.14/3.2.00/25.02758 je část 1 - stavební práce, část 2 - vybavení nábytkem a část 3 - vybavení 
počítači. Celková výše dotace je vyčíslena na této kartě části 1 - stavební práce.

Zapsal Datum Odbor

Ing. Oldřich Švehla 12.1.2015 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

5 555 833,04 1 725 678,00 ROP NUTS II Jihozápad

Zapsal Datum Odbor

Bc. Denisa Barvířová 15.12.2015 MěÚ Strakonice, Odbor rozvoje

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE



Původní stav - objekt dětské knihovny (SO 16)
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Realizace - západní brána a dětská knihovna (SO 13, 
SO16)
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Nový stav - objekt dětské knihovny (SO 16)
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Realizace - budova bývalého purkrabství (SO 10)
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Realizace - hradní studna
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Nový stav - interiér společenského sálu v 1.NP 
objektu dětské knihovny

DSCF6748_(640_x_480).jpg


