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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Projektová  doku mentac e je zprac ována dl e vyhl ášky  č.62/2013 Sb. 
        

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 
STAVBA : Oprav a historické zdi u Zvonice, budo va 

Krajs ké knihov ny v Pardubicích, č.p. 79 
 

KRAJ / OKRES : Pardubický / Pardubice 
 

STAVEBNÍ ÚŘAD : Pardubice 
 

CHARAKTER STAVBY : Jedná se o udržovací práce na objektu 
 

STUPEŇ PD  Dokumentace pro ohlášení udržovacích prací 
 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : Pardubice 
 

POZEMKY STAVBY : st. parc.č. 63 
 

OBJEDNATEL 

                   
: Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, 

Pernštýnské náměstí 77,  
Pardubice 53094  
 

          
ZODPOVĚDNÝ 
PROJEKTANT 
               
 
             

 
: 

 
Radek Tušil, ČKAIT: 0602524 
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Bylo provedeno místní šetření a prostudování dostupné dokumentace objektu. 
Odborný posudek zvýšené vlhkosti a salinity zdiva zpracované Ing. Petrem 
Rohlíčkem, INRECO, s.r.o 
Vstupní jednání s investorem.  
Jednání se zástupci úseku památkové péče magistrátu města Pardubice a 
Národního památkového ústavu. 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Řešený objekt se nachází v zastavěném území města Pardubice. Jedná se o 
objekt Krajské knihovny a jeho severní zeď směrem ke Zvonici u kostela sv. 
Bartoloměje. Objekt nyní slouží jako Krajská knihovna.  
 
Tento projekt je vypracován na základě Odborného posudku zvýšené vlhkosti a 
salinity zdiva zpracované Ing. Petrem Rohlíčkem, INRECO, s.r.o a předaných 
podkladů podle platných norem a předpisů. 
 
b) Řešený objekt se nachází v městské památkové rezervaci v Pardubicích, zároveň 
je nemovitou kulturní památkou. V záplavovém území se nenacházíme. 
 
c) Odtok dešťových vod je stávající. 
 
d) Návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování. 
 
e) Nejedná se o změnu využití objektu 
 
f) Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 
 
g) Návrh byl projednán se všemi dotčenými orgány a organizacemi, připomínky byly 
zapracovány do předkládané PD (Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní 
památkové péče k sanačním opatřením severní ohradní zdi bývalého dvorního traktu 
nemovité kulturní památky, objektu čp. 79 „U Zlatého beránka“ na Pernštýnském 
náměstí v MPR Pardubice). 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení s ohledem na charakter stavby není řešen. 
 
i) Souvisejí a podmiňující investice se nepředpokládají. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby dle katastru nemovitostí: 
k.ú. Pardubice (okres Pardu bice); 717657 
st. p. 63 – zastavěná plocha a nádvoří  

A.4. ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Jedná se o udržovací práce na objektu na severní historické zdi. Projektová 
dokumentace řeší opravu historické zdi Krajské knihovny u Zvonice kostela sv. 
Bartoloměje. 
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b) Účelem stavby je zlepšení vnějšího vzhledu objektu. 
 
c) Jedná se trvalou stavbu. 
 
d) Stavba je nemovitou kulturní památkou. 
 
e) Stávající řešení stavby pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
zůstane stávající.  
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Návrh byl projednán se všemi dotčenými orgány a organizacemi, připomínky byly 
zapracovány do předkládané PD. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení s ohledem na charakter stavby není řešen. 
 
h) Návrhové kapacity stavby: 

Zastavěná plocha objektu –  23,50 m 2 
Obestavěný prostor objektu –  133,95 m 3 
 

i) Základní bilance stavby: potřeby a spotřeby médií a hmot se nepředpokládá s 
ohledem na charakter stavby.  
 
j) Realizace stavby se předpokládá v II. polovině roku 2015. Stavba nebude členěna 
na etapy. 
 
k) Orientační náklady stavby se předpokládají ve výši 500 000 Kč bez DPH 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEK TY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 
S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá členění stavby na jednotlivé stavební 
objekty. Technická a technologická zařízení se nepředpokládají. 




