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ZAYAZNE STANovIsKO č. 4812017
Městský uřad Krnov, odbor výstavby, jako správní orgán státní památkové péče,věcně a
místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20lI987 Sb., o státní památkové péči,ve
znérlt pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o státní památkové péči")posoudil žádost o vydání
závazného stanoviska ke stavebním úpravám kulturní památky, kterou dne 3I.10.2017 podalo
Město Krnov, IČ00296139, se sídlem Hlavní nám.9617, Kmov, zastoupeno na základě plné moci
Pavlem Hanzelem, lČ O+g+SZ03, trvale byem Hlubčická 3761135, Krnov (dále jen žadatel), a na
základé toho r,ydává dle § 149 zákona ě.500/20a4 Sb., správní řád (dále jen správní řád) a
v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 a3 zákona o státní památkové péčitoto závazné stanovisko:
Realizace akustického opatření herny v prostorách 1. NP
bývalého střeleckého domu č. p.281 na Dobrovského ulici č. 16 v Krnově,
parc. č. 689 st, k. ú. Opavské Předměstí,

dle předloženédokumentace ,,SVČ KRNOV

- VolNoČnsovÉAKTIVITY a HERNA

akustické opatření," zpracované Pavlem Hanzelem, Hanzel Projekt, Krnov,
zakazky. 5 l 77 l ph, kíerá řeší:

-

v ěervenci 2017,

_
ě.

instalace 8 ks plošné akustické ochrany do m. č. 1.01 a 1.03,

akustické panely jsou tvořeny konstrukcí ze
opatřené látkou,

SDK a nalepené zvukové izolace

(molitan)

panely budou zavěšeny ze stropu na oceloých táhlech v rtnnýchl}škách pod stropem,

jezhlediskapamátkovépéče p ř í p u s t n é
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odůvodnění
Městský úřad Kmov, odbor výstavby, jako správní orgán státní památkové péče,obdržel dne
31. 10. 20t7 žádost o vydání závazného stanoviska ke stavebním úpravám - akustickému opatření
v části stavby, kulturní památky - bfvalé cukrárny v 1. NP blývalého střeleckého domu č. p. 281,
dnes Střediska volného času Krnov, na Dobrovského ulici č. 16 v Krnově, parc. č. 689 st.,
k. ú. Opavské Předměstí, které je evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod
rejstříkoým číslem3021718-2718. Vlastníkem předmětné kulturní památky je Město Krnov,
IČ00296139, se sídlem Hlavní nátm.96ll,Krnov.

Podle ustanovení § l4odst. 6 byla dne 6. I1.20I7 zasléna žáÁost o písemné vyjádření
odborné otgarizaci státní památkové péče,tj. Národnímu památkovému ústavu, územnímu
odbornému pracovišti v Ostravě. Na zakladě této žádosti obdržel dne 4. 12.2017 správní orgán
odborné vyjádření Národního památkového ústar,u, územního odborného pracoviště v Ostravě,
s číslemjednacím NPÚ - 381/87300l20I7 ze dne I. 12.2017.

Volně stojícíbudova s bohatou sochařskou a štukovou výzdobou je dílem předního
rakouského představitele vídeňskéWagnerovy školy, architekta Leopolda Bauera z roku 1906.
Pro budovu bfvalého Střeleckého domu je typický historizujíci výraz, ke kíerémuse architekt
po roce 1904 začal přiklánět a kteý je pro jeho vrcholné dílo typickým rysem. Stavbě dominuje
především mohutná sedlová střecha ve štítechvalbová, Wýá pálenou taškou, hlavní pručelí
se vstupním dvouramenným schodištěm je prolomeno

trojicí vysokých oken prosvětlující hlavní sál
interiéru jsou dochována původnídispozičníschémata, štukolustrové omítky na
mohutných válcoqých pilíříchs hlavicemi z umělého mramoru, schodišťovétrakty, zábradli a
teracové podlahy.

s dvoranou.

V

Prostory části 1. NP dříve sloužily jako cukrárna s posezením. Částečněvznikly i z prostor
nevytžívanépůvodníkotelny v roce 2007 - 2008. V prostoru se kromě dispozic, a kromě
obvodových stěn nenachénejí žádnépohledové autentické stavební konstrukce, které by byly
novými stavebními úpravami narušeny nebo zcela poškozeny. Tyto části objektu budou
rekonstruováty na prostory volnočasových aktivit a hernu. Ztoho vyplynuly požadavky na
akustické úpravy prostor.

Realizací předloženého záměru nebudou narušeny hodnoty předmětné kulturní
památky. Instalace akusticlých panelů je zálůitost reverzibilní a při jejich odstranění
nedojde k nevratným zásahŮm do podstaty památkových hodnot tohoto objektu.
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Poučení
Závanté stanovisko je úkon učiněný dotčeným správním orgánem na zélHadézélkona
(§ 149 odst. 1 správního řádu a § 44 a památkového zákona) a je podkladem pro dalšíprávní úkon
věcně a místně příslušnéhostavebního uřadu.

Městský úřad

Andrea Šírová

referent státrí památkové péče
oprárměná úředníosoba služebníčíslo41

Rozdělovník
Město Ktnov, IČ 00296139, se sídlem Hlavní nám, 96/], Krnov, zastoupeno na základě plné moci
Pavlem Hanzelem, lČaqg+SZ03, řvale bytem Hlubčická 376l135,Krnov
na vědomí

Národní památkový ústav, ú. o. p. v Ostravě, ul. Odboje l940ll, Ostrava - Moravská Ostrava (DS)
Stavební uřad Krnov, Městský uřad Krnov, Odbor výstavby, Hlavní náměstí 9611, Krnov (IV)
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