MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV
odbor regionálního rozvoje
IČO 002 93 199
nám. Klášterní 125
672 01 MORAVSKÝ KRUMLOV
_________________________________________________________________________________________________________________
Oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Jelínková
Spisový znak: SMUMK 4610/2022 ORR/JelV
Číslo jednací: MUMK 6057/2022
e-mail:
jelinkovav@mkrumlov.cz
tel.:
515 300 776, 727 886 501
Vyhotoveno: 06.04.2022

Z Á VA Z N É ST A N O V I SK O č . 0 9 / 20 22
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje (ORR), úřad obce s rozšířenou
působností Moravský Krumlov, stanovený dle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí
s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb., a § 3 zákona č. 51/2020 Sb., o územně
správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), jako
věcně a místně příslušný správní orgán, dle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a dle § 29 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a písm. b) odst. 1 § 11 zákona č. 500/2004 Sb., a jako
dotčený orgán podle § 136 správního řádu, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu
státní památkové péče, kterou podala Obec Dolenice, IČ 00600300, se sídlem Dolenice č. p. 1, 671 78,
ze dne 15.03.2022, jako podklad pro řízení u stavebního úřadu, ve věci nemovitosti ve vlastnictví
žadatele, podle odst. 1 § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s odst. 1 § 149 správního řádu, v platném znění,
vydává
ve věci „Rekonstrukce místních komunikací Dolenice, objekt SO 105, úprava prostředí kamenného
kříže“, který se nachází na pozemku p. č. 379/1 v k. ú. Dolenice, nemovité kulturní památky
kamenný kříž, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod č. rejstříku 35905/7-6254,
dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto
závazné stanovisko
I. V rozsahu umístění zvýšené obruby a kamenné dlažby kolem kamenného kříže. Dle písemné
žádosti je kolem objektu kamenného kříže navržena zvýšená betonová obruba a 2 m² kamenné
dlažby.
Příprava prací, dle předložené písemné žádosti se podle odst. 3 § 14 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a podle odst. 4 § 9 vyhlášky č. 66/1988 Sb.,
o státní památkové péči, považuje z hlediska státní památkové péče
za přípustnou při splnění následující podmínky:
1. Budou předloženy vzorky kamenné dlažby a obruby.
II. Úprava prostředí v ostatním rozsahu. Dle písemné žádosti je navržena rekonstrukce cestní sítě
v obci, objekt SO 105 - šířka 3,5 m délka 203,7 m, napojení je na začátku úseku na stávající silnici
III/4152 a na konci úseku na stávající polní cestu, začátek úseku je rozšířen pro možnost
vzájemného vyhnutí vozidel. Výškové uspořádání vychází ze stávajícího řešení uličního prostoru.
Vodící linie chodníku bude zajištěna chodníkovým obrubníkem s přesahem min. 6 cm nad pochůzí
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plochou. Podélný sklon chodníku v intravilnu je shodný se sklony rekonstruovaných komunikací.
Konstrukční vrstvy chodníků – betonová dlažba, kamenná drť a štěrkodrť, konstrukční vrstvy
místní komunikace - asfaltobeton ACO11, postřik živičný spojovací, kamenivo obalované
asfaltem, postřik živičný infiltrační, mechanicky zpevněné kamenivo, štěrkodrť.
Provedení prací dle předložené písemné žádosti se podle odst. 3 § 14 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, za
přípustné.
Odův odnění
Toto závazné stanovisko se vydává na základě písemné žádosti, kterou podala Obec Dolenice,
IČ 00600300, se sídlem Dolenice č. p. 1, 671 78, ze dne 15.03.2022. Přílohou písemné žádosti byla
projektová dokumentace: „Rekonstrukce místních komunikací, Dolenice, Projektová dokumentace
pro územní rozhodnutí a stavební povolení a provedení stavby“, paré č. 4 a CD, vypracoval PROfi
Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 933/6, 58601 Jihlava, Ing. Jan Sedlák, Bc. Jan Pipa, datum 01/2021 a
fotografie části komunikace s kamenným křížem. Dne 16.03.2022 bylo ORR doručeno prohlášení
účastníka řízení o vlastnictví kamenného kříže.
ORR si opatřil výpis z katastru nemovitosti LV 10001 v k.ú. Dolenice, dle kterého je pozemek p. č.
379/1 v k. ú. Dolenice ve vlastníctví účastníka řízení.
Jako podklad pro rozhodnutí si ORR v souladu s odst. 6 § 14 zákona o státní památkové péči vyžádal
písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, kterou je pro územní obvod Moravský
Krumlov Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně (NPÚ). NPÚ zpracoval
vyjádření pod č. j. NPÚ-371/18563/2022, ze dne 08.03.2022, dle kterého posuzované práce nebudou
v rozporu se zájmem ochrany uvedených kulturně historických hodnot za předpokladu dodržení
následujících podmínek: 1) V prostředí kulturní památky – kamenného kříže budou pro obrubu
použity přírodní materiály – kámen. 2) V průběhu kontrolních prohlídek stavby budou zástupcům
památkové péče předloženy vzorky uvažované kamenné dlažby a obruby ke schválení.
Plánovaná stavba se bezprostředně dotýká prostředí kulturní památky – kamenného kříže. Objekt
SO 105 (komunikace) se nachází v centrálním prostoru obce s návsí, kaplí Pozdvižení sv. Kříže
a dotčeným kamenným křížem.
Popis kamenného kříže: Na novodobé větší obdélné odstupňované podnoži posazen užší hranolový
podstavec s pravoúhle odsazenými rohy, ukončený jemnou profilací a zvonovitým zúžením s nízkým
plintem, na něm umístěna střední část bohatě řemeslně zpracovaného hranolového podstavce
kasulovitého tvaru, po stranách s dvěma volutovými křídly, stočenými do forem pozdně barokních
boltců s rokaji, v přední části s plastickým reliéfem Panny Marie Bolestné na oblačné základně,
v dekorativním obdélném ornamentálním orámování pletence, lišt a perlovce s rozetami v rozích,
po stranách volut se zdobením kanelurami s píšťalami. Podstavec pokračuje bohatě profilovanou
vyloženou korunní římsou, vepředu segmentově vypjatou, zdobenou motivem dvou andílčích hlaviček
na oblačné základně a dále nástavcem tvaru komolého jehlanu na odstupňovaném profilovaném
soklu, ve spodní části zdobeném reliéfem stlačených volut a palmety, na čelní stěně v zrcadle kalich
a nástroje umučení Krista. Zbývající stěny pylonu zdobeny hladkými reliéfními zrcadly. Monumentální
kamenosochařské dílo završuje mohutný hladký kříž s jetelovým ukončením břeven, v rozšiřující patce
s motivem vegetabilního věnce, ve vrcholu na křížení ramen s rozepjatým plastickým (až naturalisticky
ztvárněným) korpusem Krista, přibitým třemi hřeby; hlava s trnovou korunou svěšena k pravému
rameni, paže rozepjaty téměř v rovině, bederní rouška bohatě zřasena a draperiemi podložena, nohy
v mírném pokrčení v nártech přeloženy přes sebe. Na horním rameni kříže na koncích stočená
nápisová blána INRI.
Kříž je cennou bohatě umělecky ztvárněnou kamenosochařskou prací období doznívajícího pozdního
klasicismu a nastupujícího romantického historismu, dochovanou v malé obci na východním
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Znojemsku. Je svědectvím soudobého výtvarného i náboženského cítění a příkladem zdařilé regionální
kamenosochařské produkce drobných sakrálních děl a hmotným dokladem místních dějin. (NPÚ,
Památkový katalog)
Při svém rozhodování vycházel ORR ze shromážděných podkladů a vzal do úvahy písemné vyjádření
NPÚ. Správní orgán přihlédl k tomu, že lemující obrubník bude přiléhat k novodobému betonovému
podstavci, na kterém stojí vlastní kamenný kříž a proto podmínku uvedenou v písemném vyjádření
NPÚ, aby byl obrubník kamenný nestanovil. Domnívá se však, že kamenná dlažba, obrubník
a podstavec se se musí vhodně doplňovat. S ohledem na fakt, že se jedná o různorodé materiály, je
nutné vhodnost navrhovaného materiálu dlažby i obrub, jeho formátu i struktury, posoudit na místě
samém, aby bylo zajištěno, že vzorek odpovídá vzhledovým požadavkům prostředí KP. Předmět řízení
nelze přenášet mimo zákonem stanovený postup, proto ORR připustil přípravu těchto prací,
Provedení prací je možné připustit až po vyhodnocení předložených vzorků, jako součást nové žádosti
o vydání závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči.
V souladu s odst. 3 § 9 zákona č. 20/1987 sb., o státní památkové péči, je nutné při provádění prací,
počínat si tak, aby nebyla způsobena nepříznivá změna stavu kulturní památky a jejího prostředí,
a aby nedošlo k ohrožení jejího zachování a společenského uplatnění.
NPÚ doporučuje:
- Na základě vyhodnocení potřebného prostoru pro manipulaci se stavební technikou, umístit
adekvátní ochranu kulturní památky (kříž) v průběhu provádění stavebních prací (bednění).
- V případě kulturní památky – kříže doporučuje využít probíhajících prací a zajistit před položením
dlažby a obruby sokl kříže proti vzlínající vlhkosti.
Účastník řízení byl vyzván k nahlédnutí do podkladů pro vydání závazného stanoviska v souladu s § 4,
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění. K nahlédnutí do spisu se
dostavil dne 04.04.2022 a své stanovisko vyjádřil do protokolu č. j. MUMK 5886/2022. K podmínkám
uvedených v konceptu závazného stanoviska a písemném vyjádření NPÚ nemá žádné připomínky.
Poučení
Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu
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. 6 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. 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Ing. Věra Jelínková
odbor regionálního rozvoje
referent na úseku památkové péče
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