
MĚSTO STRAKONICE Šv 1 z 3

KARTA REALIZACE
Stavební úpravy kapličky sv. Norberta

Lokalita Střela druh stavba

Garant projektu nebyl určen

Zadává Ing. Oldřich Švehla

Celkové náklady stavby bez DPH 377 777,00 Kč vč.DPH 457 110,00 Kč

Zhotovitel stavby TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 
27607721

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

15.7.2019
26.6.2019 6358/2019

SOD a číslo objednávky 2019-00211 -

Termín realizace stavby zahájení: 3.9.2019 dokončení: 15.10.2019

Zhotovitel projektové dokumentace Lukáš Urbánek, B. Němcové 1116, 386 01 Strakonice, IČ: 
74723316

Koordinátor BOZP v rámci realizace -

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Kaplička se nachází ve volném terénu na pozemku p.č. st. 80 v k.ú. Střela (mezi ul. Na Břehu v Katovicích 
a mezi UNI bazarem, který se nachází u obce Střela). Nejedná se o nemovitou kulturní památku, ale přesto 
jde o zajímavou kulturní a historickou stavbu. Kapličku Sv. Norberta postavili předkové rodiny Doubkovy ze 
Střely někdy v 18. století. Ke kapličce každoročně od svého působení v Katovicíich (od r. 1936) chodíval 
vždy na svátek Sv. Norberta (6. června) s procesím farář P. Josef Jílek, aby zde vykonal pobožnost. Páter 
Josef Jílek a primář strakonické nemocnice MUDr. Karel Hradecký za 2. sv. války statečně pomáhali v 
odboji a byli za to popraveni nacisty. Předmětem provedené kompletní opravy kapličky je nová střešní 
keramická krytina (maloformátové "bobrovky"), oprava krovu, oprava zdiva a kleneb, nová cihelná podlaha, 
nové venkovní plastické a vnitřní omítky, doplnění klempířských a kamenných prvků - stupňů, osazení nově 
vyrobených dřevěných dveří, provedení odvodňovacího žebra a chodníku z kamenné dlažby, znovu osazení 
kovaného kříže nad štítem střechy a doplnění 3 ks kopií obrazů včetně kopie dochovaného původního 
obraz Sv. Norberta.

Ostatní:

udržovací práce - kolaudační souhlas nebyl vydán

Zapsal Datum Odbor

Ing. Oldřich Švehla 22.1.2020 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč Podíl města v Kč Zdroj dotace

50 000,00 407 110,00 Jihočeský kraj

Zapsal Datum Odbor



Ing. Oldřich Švehla 22.1.2020 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy
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