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a
Městský uřad Krnov, odbor ýstavby, jako správní orgán státní památkové Péěe, věcně
ě1 ŽuXonu ě.20|1987 Sb., o statní Památkové PéČi,ve
místně příslušňý podle § 29 odst. 2 písm.
',,zákon-o
státní památkové péČi")posoudil Žádost o lrydaní
znéni pozďějších předpisů (dále jen
kterou dne
závaziého slanorriika ke stavebnim úpravám a zménéužívániěásti kulturní PamátkY,
na
zastoupeno
8.8.2017 podalo Město Kmov, IČ00296139, se sídlem Hlavní nám.96lI, Krnov,
(dále
Krnov
zák|adéplnémoci pavlem Hanzelem,IČ04948203, trvale bYem HlubČická 3761135,
(dále jen
řád
sPrávní
Sb.,
jen žadatel), a na zál<Iadé toho vydává dle § l49 zákona ě. 50012004
toto závazné
správní íád) av souladu s ustanovením § 14 oást. 1 a3 zákonao státní památkové PéČi

stanovisko:

Stavební úpravy a zména lňív ání části prostor obj ektu
bývalého střeleckého domu č. p.281 na Dobrovského ulici Č. 16 v Krnověo
parc. č. 689 st, k. ú. Opavské Předměstí,

zp:,racované
riprávy azménaužívžtní,"
řeší:
která
ě. zakázky.5lI7lph,

_
-

- volNoČasovB AKTIVITY

HERNA - stavební
Pavlem Hanzelem, Hanzel Projekt, Krnov, v Červenci 2017,

dle předložené dokumentace ,,SVČ KRNOV

a

a odstranění
odstranění keramických obkladů, zvétralýcha vlhkých omítek, oškrabrání maltY
někte4ich prvků sanitárního zařízettj,

demontaž některých interiéroqých dveřních novodobých výplní,
Č. 1,01;
odstranění stávajícípodlahové vrstlry a části betonového podkladu po obvodu m.
hranu
(Po
horní
do vzniklého póstoru bude nasypan štěrk fr. 16 - 32 tI. cca 100 mm
ďo
betonu), za účelemčástečného-zajištěníprovětrání konstrukce a přeruŠenívzlÍnání

obvodového zdtva,

1l4
IČ: 29 6 l39, DIČ: CZaa29 6 139
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-

aplkacl aslaltove lzolace natavenrm na pooKlacnr Detonovou pootanovou oesKu v m. c.
1.01 ; položeníreflexní hliníkové folie tl. 1 mm, na ní položenítepelné izolace PIR desky,
lamda 0,027 tl. 20 mm, cementový litý potěr s podlahoým topením a kari sítíl00/100i4, tl.

60 mm, pryžová podložka a položenínové samonivelačnípolyuretanové stěrky tl. 2-4 mm

jako pochozívrstry,

-

nanesení penetrace v m. č. 1.03 na podkladní stávajícíbetonové vrstvy, srovnávací nivelační
stěrky po odstranění dlažby, tl. I-2 mm, a na pražovou podložku tl. 9 mm nanesení
samonivelačníPUR stěrky t1.2-4 mm,

-

položení nové keramické dlažby v m. č. I.02 a 1.11 30x30x9 mm R11 v barvě šedé
s keramickým soklíkem v. 100 mm, v kuchyňce m. č. 1 .02 dlažbav barvě bílé,

-

odstranění ěásti novodobých nenosných příček,nové příčkyz pórobetonoých tvárnic,
tl. 100 mm,

-

dle potřeby výměnu poškozených SDK předstěn a podhledů zanový typ shodné konstrukce i
materiálu, v sociálním zařízeni keramické obklady doplněny,

-

opravení stávajících dveřních a okenních výplní a jejich opatření nátěrem v barvě slonové
kosti,

-

nové dveřní výplně

a

jejich ocelové zárubné budou v barvě bílé- slonové kosti,

instalaci moderní kuchyňské linky,

jsouzhlediskapamátkovépéčep ř í p u s t n é.
Při realizaci budou dodrženy tyto podmínlry:

1. SamonivelačníPUR stěrka jako pochozí vrstva podlahy bude v barvě přírodní šedé.
2. Nové dveře hlavního vstupu zfoyer budou dřevěné, osiveny do dřevěné zárubně.

Dveře i
zárubeň budou provedeny svým členěníma profilací dle stávajícíchprofilovaných dveří
v 1, NP interiéru. Jejich návrh bude předem odsouhlasen orgány státní památkové péče.

odůvodnění
Městský úřad Krnov, odbor výstavby, jako správní orgán státní památkové péče,obdržel dne
8.8.2017 žádost o vydání závazného stanoviska ke stavebním úpravám a změně užíváníčásti
stavby, kulturní památky - bývalé cukrárny v l.NP b;ývalého střeleckého domu č,p.281, dnes
Střediska volného času Krnov, na Dobrovského ulici č. 16 v Kmově, parc. č. 689 st., k. ú, Opavské
předměstí, které je evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR po,d rejstříkoým
ěíslem 3O2I718-2718. Vlastníkem předmětné kulturní památky je Město Krnov, IČ 00296139, se
sídlem Hlavní nám,96lI, Krnov.

Podle ustanovení § 14 odst. 6 byla dne 14. 8.2017 zaslána žádost o písemné vyjádření
odborné organizaci státní památkové péče,tj. Národnímu památkovému ústavu, územnímu
odbornému pracovišti vOstravě. Na základě této žádosti obdržel dne 8.9.2017 správní orgán
odbomé vyjádření Národního památkového ústal.rr, územního odbomého pracoviště v Ostravě,
s číslemjednacím NpÚ - 38I163693/2017 ze dne 7 ,9.2017.
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Volně stojícíbudova s bohatou sochařskou a štukovou výzdobou je dílem předního
rakouského představitele vídeňskéWagnerovy školy, architekta Leopolda Bauera z roku 1906.
Pro budovu b;ývalého Střeleckého domu je typický historizujícívyraz, ke kterému se architekt
po roce 1904 zača| přiklanět a kteqý je pro jeho vrcholné dílo typickým rysem. Stavbě dominuje
především mohutná sedlová střecha ve štítechvalbová, Ilytá páIenou taškou, hlavní pručelí
se vstupním dvouramenným schodištěm je prolomeno trojicí vysokých oken prosvětlující hlavní sál
s dvoranou. V interióru jsou dochována původnídispozičníschémata, štukolustrové omítky na
mohutných válcových pilíříchs hlavicemi z umělého lnramoru, schodišťovétrakty, zábraďIí a
teracové podlahy.
Prostory ěásti 1. NP dříve sloužily jako cukrárna s posezením. Částečněvznikly i z prostor
nevyuŽÍvanépŮvodní kotelny v roce 2007 - 2008. V prostoru se kromě dispozic, a kromě
obvodových stěn nenachéneji žádnépohledové autentické stavební konstrukce, které by byly
novými stavebními úpravami narušeny nebo zcela poškozeny. Realizací předloženého návrhu
nebudou nijak poškozeny památkové hodno§ stavby. Nový materiiil pochozí podlahy
(samonivelačníPUR stěrka) by měla naltrazovat alespoň vizuáIné teraco, z tohoto důvodu
poŽadujeme jeho barevnost v přírodním šedémodstínu. Teraco se ve zbyvalících částech 1.NP
střeleckého domu béžnévyskytuje, především na chodbách, ve společenských místnostech.
V hernách a ve společenských místnostech převládá vlysová podlaha. Protože prostor dotčený
stavebními úpravami býval v minulosti zvétšíčásti kotelnou a jednalo se tedy o technické záaemi,
kde převládaly utilitrární betonové podlahy. Z tohoto důvodu není z pohledu památkové péče
žádottcí do nově budovaných prostor heren vkládat vlysy.

Dveřní výplně jsou v 1. NP novodobé, ovšem do prostor veřejně přístupných jsou všechny
dveřní v}plně provedeny dřevěné, kazetové, profilované, do dřevěných profilovaných zarubnt.
Vzhledem ke skutečnosti, že hlavní vstup do ěásti volnočasových aktivit a herny je nawžen
oteťením stávajícího zazděného dveřního otvoru z prostoru foyer, požadujeme, aby nebyly palůíty
typizované dveře do oceloqých zárubní, ale provedla se kopie dveří odpovídajícím
architektonickému ztv árléníinteriéru.

Stavebními úpravami a změnou užíváníčásti kulturní
památky, dle předloŽené žád,osti, nebudou, při splnění podmínek uvedených ve výrokové
části, narušeny ani poškozeny památkové hodnoty dané kulturní památky.

Poučení
Závazné stanovisko je úkon učiněný dotčeným správním orgánem na základé zákona
(§ 149 odst. 1 správního řádu a § 44 a památkového zákona) a je podkladem pro dalšíprávní úkon
věcně a místně příslušnéhostavebního úřadu.

Městský úřad Krnov
Odbor výstavby
státní pam

Andrea Šírová

referent státní památkové péče
oprávněná uřední osoba služebníčíslo41
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Rozdělovník
Město l{rnav, IČ 00296139, se sídJem HJaýní nám. 961], Krnov, zastoupeno na záHadě plné moci
Pavlem Hanzelem, tČ O+g+SZ03, trvale bytem Hlubčická 376l135,Krnov
na vědomí

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