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KARTA REALIZACE
Obnova kapličky sv. Jana Nepomuckého na
Střele, Strakonice
Lokalita

Střela

druh

stavba

Garant projektu

nebyl určen

Zadává

Ing. Oldřich Švehla

Celkové náklady stavby

bez DPH 457 777,25 Kč

Zhotovitel stavby

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

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

30.7.2020

SOD a číslo objednávky

2020-00260

-

Termín realizace stavby

zahájení: 30.8.2020

dokončení: 15.10.2020

vč.DPH 553 910,47 Kč

592/2020

Zhotovitel projektové dokumentace

Jiří Urbánek, Hraniční 70, 386 01 Strakonice

Koordinátor BOZP v rámci realizace

-

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Kaple se zvonem ve štítě je umístěna v obci Střela, nedaleko státní silnice a zámeckého špýcharu ze 16.
století, na pozemku p.č. st. 82 v k.ú. Střela. Nejedná se o nemovitou kulturní památku, ale přesto jde o
zajímavou historickou stavbu s uměleckou hodnotou. Na místě staršího objektu byla kaple postavena na
počátku 20. století. Na stavbu nové kaple a opatření tří obrazů do ní (zasklené a pozlacené obrazy Pána
Ježíše, Panny Marie a Jana Nepomuckého se v kapli v současné době již nenachází) věnoval domkář
František Finek zemřelý ve Střele 23.dubna 1883 částku 30 zlatých. Po v minulosti poněkud neodborné
"opravě" byly osekány plastické prvky z fasády a stav kaple byl v současné době zanedbaný. Předmětem
kompletní opravy kapličky je nová střešní keramická krytina (maloformátové "bobrovky"), oprava krovu,
oprava zvonu a jeho zavěšení, oprava zdiva, nové venkovní a vnitřní omítky, doplnění venkovních
plastických prvků na omítce, provedení výmalby vnitřních a venkovních omítek, osazení nově vyrobených
dřevěných dveří (kopie původních), doplnění kamenných prvků, provedení odvodňovacího žebra a
chodníku z kamenné dlažby a oprava litinového kříže před kaplí.

Ostatní:
udržovací práce - kolaudační souhlas nebyl vydán

Zapsal

Datum

Odbor

Ing. Ildřich Švehla

11.1.2021

MěÚ Strakonice, Majetkový odbor
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