Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 34701 TACHOV
Odbor školství a kultury
Město Planá
zastoupené starostkou
nám. Svobody 1
348 15 PLANÁ

v ÁŠ

DOPIS Č. J./ZE DNE

--------------------------1-------------

Mgr. Martinou

Němečkovou

NAŠE Č. J.

VYŘIZUJE/LINKA

TACHOV

20312012 - OŠK-8lDěd

Dědovál222

2012-09-05

Závazné stanovisko - MPZ Planá, Mezibranská ulice, nám. Svobody p. p. č. 351311, 3602/5,
3613/2 a 293 v k. ú. Planá u Mariánských
Lázní - vybudování
chodníku a parkovacích
zásobovacích míst

Městský úřad Tachov, odbor školství a kultury, jako věcně a místně příslušný
orgán k výkonu státní správy
v oblasti památkové péče ve věci vybudování chodníku v Mezibranské
ulici a parkovacích zásobovacích
míst na
severní straně náměstí Svobody na p. p. Č. 351311, 3602/5, 3613/2 a 293 v k. Ú. Planá LI Mariánských
Lázní
dle předložené
projektové
dokumentace,
podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákona Č. 20/1987 Sb., o státní
památkové
péči
ve
znění
pozdějších
předpisů
(dále
jen
"památkový
zákon")
a ustanovení
§ 9 vyhlášky
66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon a ve smyslu § 149 zákona Č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen "správní
řád"), vydává
na základě žádosti došlé
dne 8. 8. 2012 a podané Městem Planá, zastoupené
starostkou
Mgr. Martinou
Němečkovou,
se sídlem
nám. Svobody 1,348 15 Planá, IČO: 002 60096, ve výše uvedené věci toto
č.

závazné

stanovisko:

Vybudování chodníku v Mezibranské
ulici a parkovacích zásobovacích
míst na severní straně náměstí Svobody
na p. p. Č. 351311, 3602/5, 3613/2 a 293 v k. Ú. Planá LI Mariánských
Lázní dle předložené
projektové
dokumentace
"Chodník Mezibranská
ulice Planá", se považuje z hlediska zájmu státní památkové péče podle
ustanovení § 14 odst. 3 památkového
zákona za přípustné
při dodržení níže stanovených
podmínek, které
vycházejí ze současného
stavu poznání kulturně historických
hodnot daného prostředí, a které je nezbytné
zachovat při umožnění
realizace
zamýšleného
stavebního
záměru. Projektová
dokumentace
je zpracovaná
v březnu 2012 projektantem
Ing. Č. Stehlíkem, Projekční a inženýrská kancelář, Zábělská 46, 312 00 Plzeň.
IČO: 1/4 10949 pod číslem zakázky 03-01-12 a obsahuje průvodní zprávu; souhrnné řešení stavby: přehlednou
situaci, koordinační
situaci část 1., koordinační situaci část 2., geodetický
koordinační
výkres, majetkoprávní
vztahy; SO 101 komunikaci:
technickou zprávu, situaci číst 1., situaci část 2., podélný profil, vzorové příčné
řezy, charakteristické
příčné řezy, vytyčovací schéma, mobiliář, odvodňovací prvky trvalé dopravní značení
část 1., trvalé dopravní značení část 2., soupis prací; zásady organizace výstavby: technickou zprávu, dopravně
inženýrské opatření, obvod staveniště a doklady.
Předmětné p. p.
351311, 3602/5, 3613/2 a 293 v k. Ú. Planá u Mariánských
Lázní na severní straně, jsou
situovány v památkově chráněném
území městské památkové zóny Planá, které bylo vyhláškou Ministerstva
kultury České republiky Č. 476/1992 Sb. ze dne 10. 9. 1992 o prohlášení území historických jader vybraných
měst prohlášeno za parnátkovou zónu.
Podmínk-y způsobu provedení:
1. Místo betonové dlažby bude na parkovacích zálivech kamenná kostka stejná jako je navržena na komunikaci,
ale v řádkové skladbě. Chodníky budou provedeny ze žulové mozaiky.
2. Budou použity historizující
sloupky Antik shodné se sloupky použitými
při úpravách okolí kostela.
3. U výjezdu ze dvora domu Č. p. 27 bude kamenný okapnÍ chodník upraven tak, aby byl pojezdový. Okapní
chodník bude vydlážděn
žulovou mozaikou jako chodníky.
4. Všechny obrubníky budou kamenné.
č.

Odůvodnění:
Závazné stanovisko se vydává na základě těchto skutečností:
Řízení v předrnětné
věci bylo zahájeno dne 8. 8.2012, dnem doručení žádosti.
Žádost o vydání závazného
stanoviska
ve věci vybudování
chodníku v Mezibranské
ulici a parkovacích
zásobovacích
míst na severní
straně náměstí
Svobody
na p. p. Č. 3513/1,
3602/5,
3613/2
a 293
v k. Ú. Planá u Mariánských
Lázní dle předložené
projektové dokumentace,
podalo Město Planá, zastoupené
starostkou Mgr. Martinou Něrnečkovou,
se sídlem nám. Svobody 1,348 15 Planá, IČO: 002 60096.
Tato žádost v předrnětné
věci splňovala všechny předepsané náležitosti potřebné k vydání tohoto závazného
stanoviska.
Národní parnátkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni (dále jen "NPÚ"), se po projednání se správním
orgánem vyjádřil v souladu s ustanovením
§ 14 odst. 6 památkového zákona písemným vyjádřením k předrnětné
věci dne 27. 8. 2012 pod číslem jednacím NPÚ -341166359/2012,
které bylo doručeno
správnímu
orgánu
dne 29. 8. 2012. Správní orgán věc posoudil na základě znalosti místa, projednání
podkladů pro závazné
stanovisko ze dne 5. 9. 2012 a na základě vyjádření NPÚ, jehož požadavky jsou v tomto závazném stanovisku
zahrnuty. V souladu s ustanovením
§ 36 odst. 3 správního řádu vyzval dopisem Č. j. 203/2012 - OŠK-6I\Děd
dne 29. 8. 2012 správní orgán účastníka řízení, aby se před vydáním rozhodnutí
vyjádřil kjeho podkladům.
Jednání se uskutečnilo
dne 4. 9. 2012, kde byl žadatel seznámen s obsahem spisového materiálu a zejména
s písemným vyjádřením
NPÚ. Ze strany památkové
péče jsou dány podmínky,
se kterými žadatel souhlasil
neměl připomínky
(viz protokol
z ústního jednání
uložený ve spise). Projektová
dokumentace,
uvedená
ve výroku závazného stanoviska, byla správním orgánem dne 5.9.2012
ověřena.
Žadatel dle předložené projektové dokumentace
požaduje:
Do Mezibranské ulice vložit při severní straně jednostranný' chodník z betonové dlažby, který začíná na náměstí
Svobody, souběžná
vozovka
je navržena
z velkých
žulových
kostek, vjezd omezen do 6 tun, vložen
zpomal ovací pás a přechod pro chodce. Zbývající plocha po jižní straně ulice v nejužším místě podél Č. p. 27 je
popsána jako okapní chodník z praného kopaného kameniva. Na náměstí Svobody jsou vytvořeny parkovací
pásy z betonové dlažby, současně dojde k dopravnímu
omezení pohybu vozidel podél severní fronty na náměstí
a vytvoření parkovacích
míst oddělených
od provozu pěších po chodníku válcovými
distančními
sloupky.
1 a nových
plochách je navrženo odvodnění a dopravní značení. Zbylé plochy navrhuje zatravnit.
Mezibranská ulice a p. p. Č. 3513/1, 3602/5, 3613/2 a 293 v k. Ú. Planá u Mariánských
Lázní na severní straně
náměstí Svobody se nachází v památkově
chráněném
území městské památkové
zóny Planá, které bylo
vyhláškou Ministerstva
kultury České republiky
Č. 47611992
Sb. ze dne 10. 9. 1992 o prohlášení
území
historických jader vybraných měst prohlášeno za památkovou zónu.
Mezibranská
ulice v Plané spojuje náměstí Svobody
a Zámeckou
ulici v části města určující charakter
parnátkově chráněného územ í MPZ. Území historického jádra města Planá u Mariánských
Lázní bylo stanoveno
vyhláškou MK ČR č.47611992 ze dne 10. září 1992 za památkovou zónu.
Dnešní povrch ulice je z asfaltu, chodník není výškově oddělen a provoz pro chodce a děti není v ulici, která je
pěší zónou, bezpečný. Povrch je navíc několikrát opravovaný, nerovný a neodpovídá
dnešním požadavkům
na
bezkolizní provoz komunikace v parnátkově chráněném prostředí.
Podmínky byly stanoveny z důvodu, že:
Betonová dlažba nesplňuje požadavek
použití přírodního
materiálu v památkovém
prostředí,
materiál, tvar
a barva dlažby jsou důležitou
součástí vnímání prostoru, zvláště důležitými
v MPZ, v r. 1902 byly v různé
kamenné dlažbě vyznačeny
vstupy do objektů, možné jsou i kombinace
kamenných
desek a jinak barevné
tzv. divoké mozaiky ze žuly.
Válcové distanční
sloupky CORAL jsou určeny do soudobé zástavby, do prostředí MPZ se snáze začlení
historizující sloupky, jejichž tvar by měl být odvozen od prvků použitých v to.nto území v minulosti. Tento
požadavek splňuje dístanční sloupek ANTIK, který byl schválen orgány státní památkové péče při rekonstrukci
úprav
okolí
kostela
Nanebevzetí
Panny
Marie.
Kostel
Nanebevzetí
Panny
Marie,
umístěn}'
na st. p. Č. 35 v k. ú. Planá u Mariánských
Lázní, se nachází v těsné blízkosti náměstí Svobody, proto je nutné
použití stejného sloupku.
Požadované
stavební
úpravy je možné realizovat
při dodržení uvedených
podmínek,
které
vychází ze
současného stavu poznání kulturně historických
hodnot prostředí, jež je nezbytné zachovat při umožnění
realizace zamýšleného
záměru. Pokud budou úpravy provedeny tak, jak je popsáno v žádosti a v tomto
vyjádření, nedojde ke zhoršení památkových
hodnot prostředí městské památkové zóny Planá.

/

Při provádění
zemních prací může dojít k náhodným
archeologickým
nálezům. Z těchto důvodů Vás
upozorňujeme
na povinnosti,
které vyplývají stavebníkům
ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní parnátkové
péči, ve znění pozdějších předpisů (§ 22 a 23).
Podmínky, uvedené ve výroku tohoto závazného stanoviska, je vlastník povinen respektovat a postupovat
v souladu s památkovýrn zákonem.
Závěrečná
kontrola plnění výroku tohoto závazného
stanoviska
bude provedena
v rámci dozoru nad
dodržováním parnátkového
zákona a předpisů vydaných k jeho provedení, v souladu s ustanovením § 29 odst. 2
písmo g) tohoto zákona.

Poučení:
Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. I zákona Č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
podat samostatné
odvolání, neboť tento úkon není samostatným
rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný' stavební úřad
v souladu s ustanovením
§ 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne.
Až proti rozhodnutí příslušného
stavebního
úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo
v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.
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výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
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Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 34701 TACHOV
Odbor školství a kultury
Naše č.j. 203/2012 - OŠK-7
Ev.č. karty 2012/038
Protokol
o projednání před vydáním rozhodnutí
o ústním jednání ve věci vydání závazného stanoviska k vybudování chodníku v Mezibranské
ulici a parkovacích zásobovacích míst na severní straně náměstí Svobody na p. p. č. 3513/1,
3602/5, 3613/2 a 293 v k. Ú. Planá u Mariánských Lázní dle předložené projektové
dokumentace, uskutečněném na odboru školství a kultury MěÚ Tachov dne 4.9.2012.
Přítomni:
Za správní orgán:
Ilona Dědová - referentka na úseku památkové péče MěÚ Tachov, OŠK
Petr Metlička - referent na úseku památkové péče MěÚ Tachov, OŠK
Předvolaní účastníci řízení: Ing. Jiří Ťupa, investiční technik, Město Planá, se sídlem
nám. Svobody 1, 348 15 Planá, IČO: 00260096
Číslo průkazu: 29
Předmět jednání:
Projednání podkladů pro rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád").

Č.

500/2004

Průběh jednání:
Dnešního dne byl účastník řízení seznámen s obsahem spisového materiálu pro vydání
závazného stanoviska, zejména s obsahem písemného vyjádření Národního památkového
ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni, č.j. NPÚ-341/66359/2012 ze dne 27.8.2012,
které bylo doručeno správnímu orgánu dne 29.8.2012. Ze strany NPÚ jsou podmínky, že:
1. Místo betonové dlažby zvolit dlažbu z dostupného přírodního kamene, který byl
v minulosti na dlažby chodníků používán.
2. Budou použity distanční sloupky, které budou tvarem vycházet ze sloupků doložených
v historické části města v první polovině 20. Století. Typ sloupků bude samostatně projednán
s památkovou péčí.
Dále je ze strany NPÚ doporučení, že:
Retardér u náměstí by měl být blíže vjezdu do Mezibranské ulice ze Zámecké ulice,
z důvodu omezení rychlosti v místě přecházení chodců zvláště dětí, retardér by se dal
použít pro zvýšený vjezd do dvora za Č. p. 27.
Okapní chodník z praného kopaného kameniva bude upraven tak, aby byl pochůzný a
bylo možné jej udržovat, do dvora za p. 27 se počítá se vjezdem - upravit obrubník.
č.

K protokolu se připojují tyto přílohy:
Kopie služebního průkazu p. Ťupy

Ze strany správního orgánu budou stanoveny tyto podmínky:
1. Místo betonové dlažby bude na parkovacích zálivech kamenná kostka stejná jako je
navržená na komunikaci, ale v řádkové skladbě. Na chodníku bude žulová mozaika.
2. Budou použity historizující sloupky shodné se sloupky použitými při úpravách okolí
kostela.
3. Z výjezdu ze dvora č. p. 27 bude kamenný okapní chodník upraven tak, aby byl pojezdový.
Okapní chodník bude vydlážděn žulovou mozaikou jako chodníky. Všechny obrubníky budou
kamenné.

Vvjádření žadatele:
S podmínkami správního orgánu souhlasím a nemám připomínky.

Jednání bylo zahájeno v 8:00 hodin a ukončeno v 8:30 hodin.
Zapsala: Ilona Dědová
Podpisy přítomných:

Telefon: 374 774 111
Fax: 374774175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
mč: CZ00260231

příjmový účet: KR Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-maíl: podatelna@tachov-mesto.cz

Městský úřad Tachov
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Městský úřad Tachov
Odbor školství a kultury
Úsek památkové péče
Hornická 1695
34701 Tachov

NÁRODNf PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
ÚZEMNí ODBORNÉ PRACOViŠTĚ
V PLZNI

Váš dopis č. j. / ze dne

203/20 12-0ŠK-4IDěd /9.8.2012

Naše č.j.

NPU-341/66359/2012

Vyřizuje / linka

Ing. arch. P. Výborný / 40

Spisový znak

820.2

V Plzni dne

27.8.2012

Vyjádření podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona

J.

j-hU -I,f.t -.r

Č.

20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Věc:
Plzeňský kraj. okres Tachov, Planá u Mariánských Lázní, MPZ, p.p.č. 3513/1, 3602/5, 3613/2 a
293 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní - vybudování chodníku - vyjádření k projektu.
K Vaší žádosti, kterou jste nám předložili a která nám byla doručena dne 10. 8. t. r.,

sdělujeme, že návrh chodníku podle předložené žádosti o písemné vyjádření, žádosti o vydání
závazného stanoviska a projektové dokumentace: DSP CHODNÍK MEZIBRANSKÁ ULICE
PLANÁ, č.z. 03-01-12, výtisk Č. 2, vypracoval Ing. Čeněk Stehlík, Zábělská 46, Plzeň, datum
03/2012,
je z hlediska památkové péče
přijatelný
za těchto podmínek :
l) místo betonové dlažby zvolit dlažbu z dostupného přírodního kamene, který byl
v minulosti na dlažby chodníků používán,
2) budou použity distanční sloupky, které budou tvarem vycházet ze sloupků doložených
v historické části města v první polovině 20. století; typ sloupků bude samostatně
projednán s památkovou péčí.
Doporučení:
retardér u náměstí by měl být blíže vjezdu do Mezibranské ulice ze Zámecké ulice,
z důvodu omezení rychlosti v místě přecházení chodců zvláště děti, retardér by se dal použít
pro zvýšený vjezd do dvora za č.p. 27,
okapní chodník z praného kopaného kameni va bude upraven tak, aby byl pochůzný a bylo
možné jej udržovat, do dvora za č.p. 27 se počítá se vjezdem - upravit obrubník.

Prešovská 7, 306 37 Plzeň
Tel: +420-377360911, Fax: +420-377360953.

E-mail: plzen@p1zen.npu.cz

•

rčo.

75032333

Současný stav
Mezibranská ulice v Plané spojuje náměstí Svobody a Zámeckou ulici, v části města určující
charakter památkově chráněného území MPZ. Území historického jádra města Planá u Mariánských
Lázní bylo stanoveno vyhláškou MK ČR č.476/1992 ze dne 10. září 1992 za památkovou zónu.
Dnešní povrch ulice je z asfaltu, chodník není výškově oddělen, provoz pro chodce a děti není
v ulici, která je pěší zónou, bezpečný. Povrch je navíc několikrát opravovaný, nerovný a
neodpovídá dnešním požadavkům na bezkolizní provoz komunikace v památkově chráněném
prostředí.
Popis navržených úprav
Do Mezibranské ulice je vložen při severní straně jednostranný chodník z betonové dlažby,
který začíná na náměstí Svobody, souběžná vozovka je navržena z velkých žulových kostek, vjezd
omezen do 6 tun, vložen zpomalovací pás a přechod pro chodce. Zbývající plocha po jižní straně
ulice v nejužším místě podél č. p. 27 je popsána jako okapní chodník z praného kopaného
kameniva. Na náměstí Svobody jsou vytvořeny parkovací pásy z betonové dlažby, současně dojde
k dopravnímu omezení pohybu vozidel podél severní fronty na náměstí a vytvoření parkovacích
míst oddělených od provozu pěších po chodníku válcovými distančními sloupky. Na nových
plochách je navrženo odvodnění a dopravní značení. Zbylé plochy budou zatravněny.
Zdůvodnění
K bodu:
1) betonová dlažba nesplňuje požadavek použití přírodního materiálu v památkovém
prostředí, materiál, tvar a barva dlažby jsou důležitou součástí vnímání prostoru, zvláště
důležitými v MPZ, v r. 1902 byly v různé kamenné dlažbě vyznačeny vstupy do objektů,
možné jsou ikombinace kamenných desek a jinak barevné tzv. divoké mozaiky ze žuly,
2) válcové distanční sloupky CORAL jsou určeny do soudobé zástavby, do prostředí MPZ
se snáze začlení historizující sloupky, jejichž tvar by měl být odvozen od prvků
použitých v tomto území v minulosti.
Požadované stavební úpravy je možné realizovat při dodržení uvedených podmínek, které
vychází ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot prostředí, jež je nezbytné
zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru. Pokud budou úpravy provedeny tak, jak je
popsáno v žádosti a v tomto vyjádření, nedojde ke zhoršení památkových hodnot prostředí městské
památkové zóny Planá.
Upozorňujeme, že v rámci zemních prací se bude provádět stavební činnost na území
s archeologickými nálezy. Stavebník je proto povinen v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona
Č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, oznámit záměr stavební
činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01, Praha 1, a umožnit jemu nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území archeologický výzkum. Archeologický ústav
nebo oprávněná organizace se dohodne s vlastníkem pozemku na podmínkách výzkumu.
Při zpracování tohoto vyjádření byla použita publikace:
PLÁNSKO na starých pohlednicích, str. 13, 47 - Ing. Václav Baxa, PhDr. Markéta
Novotná, Mgr. Petr Prášil, Hostivice 2006,
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