




Informace o pozemku

Parcelní číslo: st. 63⇗⇗⇗⇗

Obec: Pardubice [555134]⇗⇗⇗⇗

Katastrální území: Pardubice [717657]

Číslo LV: 59571

Výměra [m2]: 451

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba

Budova s číslem popisným: Pardubice-Staré Město [410586]⇗⇗⇗⇗; č. p. 79; stavba občanského vybavení

Stavba stojí na pozemku: p. č. st. 63

Stavební objekt: č. p. 79⇗⇗⇗⇗

Ulice: Pernštýnské náměstí⇗⇗⇗⇗

Adresní místa: Pernštýnské náměstí č. p. 79⇗⇗⇗⇗

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje Podíl

Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské náměstí 77, Pardubice-Staré Město, 53094 Pardubice

Způsob ochrany nemovitosti

Název

nemovitá kulturní památka

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Pardubice⇗⇗⇗⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.10.2015 08:00:00.

© 2004 - 2015 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗⇗⇗⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗⇗⇗⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗⇗⇗⇗.
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Magistrát města Pardubic 

Odbor správních agend  |  úsek památkové péče 

nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

Č. jednací:    MmP 60986/2015 
Č. spisu:        SZ_MMP 54671/2015  
Počet listů: 3 
Počet příloh: 0 
 
Vyřizuje: Jaroslav Trojan  

Krajská knihovna v Pardubicích 
Bc.Radomíra Kodetová 
Pernštýnské náměstí čp.77 
530 94 PARDUBICE 
 

Telefon: 466 859 724 
Email: jaroslav.trojan@mmp.cz 
 
Datum: 12.10.2015 

 

 
 
 
  

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. 

 
     Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, jako věcně a místně 
příslušný orgán státní památkové péče (dále jen „dotčený orgán“), k žádosti vlastníka, Pardubického 
kraje, se sídlem Komenského nám.125, Pardubice, zast.Krajskou knihovnou v Pardubicích, IČ: 00085219, 
se sídlem Pernštýnské náměstí čp.77, Pardubice, podané dne 15. 9. 2015 podle ustanovení §14 odst. 1 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový 
zákon“), o vydání závazného stanoviska k sanačním opatřením severní ohradní zdi bývalého dvorního 

traktu nemovité kulturní památky, objektu čp. 79 „U Zlatého beránka“ na Pernštýnském náměstí 

v Pardubicích, součásti komplexu historických objektů Krajské knihovny v Pardubicích. Dotčený orgán 
vydává ve smyslu §29 odst.2 písm.b) památkového zákona a  §149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., 
Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto 
 

z á v a z n é    s t a n o v i s k o . 
 
     Dotčený orgán podle §14 odst.3 památkového zákona, považuje z hlediska státní památkové péče 
požadované sanační opatření na severní ohradní zdi bývalého dvorního traktu nemovité kulturní 
památky rejstř.čísla ústředního seznamu kulturních památek ČR: 25568/6-1966, objektu čp. 79 „U 
Zlatého beránka“ na Pernštýnském náměstí v Pardubicích, na parc.č.st.63 v k.ú.Pardubice, spočívající 
v náhradě stávajících pískovcových desek koruny zdi za nové s přesahem líce zdi a okapním žlábkem, 
přezdění části cihelné zdi nad západním bočním vchodem, sešití trhlin zdiva systémem Helifix, opravě 
zaústění svodů do kanalizace, u paty zdi v instalaci drenážní fólie a náhradě omítek síranovzdornými a 
do výše cca 1,50 m novými sanačními omítkami a v náhradě fasádního nátěru ve stávajících barevných 
odstínech, podle odborného posudku zvýšené vlhkosti a salinity zdiva vypracovaného INRECO, s.r.o. 
Hradec Králové, Ing.Petr Rohlíček, v 08/2015,  za přípustné  při dodržení těchto podmínek:  
1.Krycí pískovcové desky koruny zdi, tvořící obklad parapetu oken moderní dvorní vestavby, budou 
povrchovou úpravou odpovídat současným, avšak budou předsazeny max. 100 mm před líc zdi a 
doplněny okapním žlábkem na okraji spodní strany. 
2.Opravy budou prováděny tradičním zednickým způsobem. Nezbytné lokální přezdívky z plných 
pálených cihel, opravy omítek tradičních i sanačních omítkovinami na bázi vápna. Pouze u paty zdi ve 
výši cca 30 cm bude aplikována síranovzdorná omítka. Nerovnosti omítek budou při opravě 
respektovány. 
3.Proti zatékání vody z terénu bude ve spodní partii doplněna hydroizolační stěrka a drenážní fólie 
vyspádovaná pod konstrukcí chodníku směrem od zdi. Drenážní fólie nebude opatřena systémovou 
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krycí lištou, ale ukončena ve spáře mezi dlažbou chodníku a omítkou asi 3 cm nad dlažbou, kde naváže 
na omítku zdi. 
4.Vysprávky zdi budou pečlivě začištěny a zabroušeny ve stycích s původní omítkou. Zbytky fasádního 
nátěru budou odstraněny a po důkladném vyzrání nových omítkovin bude zeď opatřena novým 
silikátovým fasádním nátěrem ve stávajícím barevném odstínu. 
5.Mozaiková dlažba přiléhajícího chodníku bude po opravě odvodnění dešťových svodů a provedení 
hydroizolační drenáže odborně uvedena do předchozího stavu.  
          

Odůvodnění: 
       Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, jako věcně a místně 

příslušný orgán státní památkové péče, projednal žádost předloženou dne 15. 9. 2015 vlastníkem, 
Pardubickým krajem, zast.Krajskou knihovnou v Pardubicích, o vydání závazného stanoviska k sanačním 
opatřením na severní ohradní zdi bývalého dvorního traktu nemovité kulturní památky, objektu „U 
Zlatého beránka“ čp.79 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Žádost je doložena vlastnickým 
dokladem - výpisem z katastru nemovitostí, zřizovací listinou Krajské knihovny v Pardubicích, 
jmenováním ředitelky, odborným posudkem zvýšené vlhkosti a salinity zdiva vypracovaným INRECO, 
s.r.o., Ing.Petr Rohlíček, v 08/2015.  
 
     Dotčený orgán podle obsahu podané žádosti a jejích příloh žádost posoudil a s ohledem na 
skutečnost, že dotčený objekt je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky pod rejstřík.č. 25568/6-1966, vyžádal si dne 15. 9. 2015 písemné 
vyjádření odborné organizace státní památkové péče, jíž je Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Pardubicích (dále jen „NPÚP“). NPÚP vydal ve věci písemné vyjádření zn. NPÚ-
361/69772/2015/Ka ze dne 5. 10. 2015, o které se dotčený orgán ve smyslu §29 odst.3 památkového 
zákona opřel při vyhotovení závazného stanoviska.  
     NPÚP ve svém vyjádření mj. uvádí: „Uvedený objekt včetně dotčené severní ohradní zdi je 
nemovitou kulturní památkou zapsanou v ÚSKP ČR r.č. 25568/6-1966. Dům včetně ohradní zdi je 
situovaný na území MPR Pardubice. Severní ohradní zeď je zdí parcelní, zděná z kamenného, smíšeného 
a cihelného zdiva. Její půdorysná stopa, vč. uchované spodní partie může mít pozdně-gotický původ. 
Zeď je ve spodní partii vyzděna převážně ze znělce na vápennou maltu. Zvýšená vlhkost a sanilita je 
transportována především maltovými spárami a vlhkost ještě narůstá srážkovou vodou z důvodu 
malého přesahu pískovcových desek kryjících korunu zdiva a bez okapního zubu. 
Přiložený odborný posudek navrhuje následující sanační opatření: 

−  Náhrada stávajících pískovcových desek kryjících korunu zdi za nové s větším přesahem přes líc 
zdiva – max 100 mm s provedením okapní nuty. 

−  Přezdění destruované západní cihelné části nad bočním vchodem (novodobé zdivo). 

−  Sešití trhlin – svislé, smykové systémem „Helifix“. 

−  Opravit zaústění svodů. 

−  U paty zdi rozebrat stávající chodníkovou mozaiku, zdivo opatřit síranovzdornou maltou do výše 30 
cm nad terén a provést ve spodní partii hydroizolační stěrku, instalovat drenážní fólii. Drenážní folii 

nelze opatřit systémovou krycí lištou. Jedná se o kulturní památku a drenážní folie musí být 
ukončena ve spáře mezi chodníkem a omítkou cca 3 cm nad terénem, aby se toto opatření 
neprojevovalo pohledově rušivě a nevhodně. 

−  Narušená stávající sanační omítka bude cca 1,50 m nad terénem pásově nahrazena s kvalitně 
začištěným přechodem k omítce stávající. 

−  Stávající fasádní nátěr bude odstraněn a nahrazen novým prodyšným silikátovým. 
 
Další opatření, viz odborný posudek, budou posouzena dle vývoje reálné situace v budoucnu. Při splnění 
podmínek shora lze žádost doporučit ke schválení.“ 
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      Dotčený orgán posuzoval předloženou žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy 
a souladu se zájmy orgánů státní památkové péče. Povinnost vlastníka objektu, který je nemovitou 
kulturní památkou, vyžádat si předem k udržovacím pracím, rekonstrukci, restaurování či jiné úpravě 
kulturní památky vydání závazného stanoviska je stanovena ust. §14 odst. 1 památkového zákona. 
Zájmy památkové péče jsou stanoveny právními a metodickými předpisy z oblasti státní památkové 
péče vydanými k zajištění zachování a ochrany věcí prohlášených za kulturní památky. Podle §14 odst. 3 
památkového zákona příslušný orgán v závazném stanovisku vyjádří, zda požadované práce jsou 
z hlediska státní památkové péče přípustné a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce 
připravovat a provést. Základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně 
historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru.  
     Stavební práce na kulturní památce podléhají ohlášení stavebnímu úřadu, proto je podle §44a 
památkového zákona závazné stanovisko úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené 
stavebním úřadem. Písemné vyjádření NPÚP jako odborné organizace státní památkové péče, k tomuto 
úkonu zmocněné §32 odst. 2 písm. f) památkového zákona, je nezbytným podkladem pro vyhotovení 
závazného stanoviska a vyjadřuje odborné hledisko pro výkon a koordinaci odborné činnosti v oboru 
státní památkové péče. Vyjádření NPÚP je z tohoto pohledu doporučujícím stanoviskem pro posuzování 
věci dotčeným orgánem.  
 
    Jedná se o sanační práce na kamenné zdi v historické stopě zástavby, odpovídající pozdně gotickému 
urbanismu, dříve přiléhající k hradbě městského opevnění a oddělující dvorní trakt domu od vnějšího 
prostoru. Proto bylo její situování  a maximum materie zachováno při rekonstrukci měšťanského domu 
„U Zlatého beránka“ na současné prostory Krajské knihovny. Ve dvorním traktu byly odstraněny dvorní 
objekty a nahrazeny novostavbou. Severní ohradní zeď, v té době již ve staticky dožilém stavu, sloužila 
jako montážní otvor pro výstavbu ve dvoře. Současná zeď byla proto v rámci rekonstrukce objektu 
obnovena se zakomponováním historických úseků zdi do nového zdiva. Na původních historických 
úsecích jsou patrné vizuální nerovnosti zdiva, které respektuje i omítková vrstva. Pro rekonstrukci zdi 
byl použit veškerý původní materiál z kamene, doplněný byl klasickým zdivem z cihel plných pálených. 
Vnější omítka byla ve spodní části zdi použita sanační, neboť nebyla izolována proti vlhkosti a spodní 
vodě. Současný stav zdi vykazuje nasycené sanační omítky, dále statické poruchy malého rozsahu (svislé 
i smykové trhliny) a již i částečně opadané omítky. Zvýšenou vlhkost u paty zdi způsobuje stékání vody 
z koruny při dešti, vzlínání zemní vlhkosti z mozaikové zádlažby chodníku či nefunkční napojení 
dešťového svodu na kanalizaci. Na příčiny poškozování zdi reaguje způsob a rozsah opatření, které by 
měly zajistit ochranu konstrukce zdi před povětrností a sanovat vzniklé poruchy. Technicky jsou 
opatření navrženy výměnou dožilých částí a opravou poškozených v charakteru udržovacích prací. Pro 
zachování historického výrazu konstrukce zdi jsou stanoveny i podmínky, které vycházejí z odborného 
písemného vyjádření NPÚP. Dotčený orgán se s těmito podmínkami ztotožnil a proto rozhodl tak, jak je 
uvedeno ve výrokové části. 
  
Poučení: 
     Toto závazné stanovisko není ve smyslu §44a památkového zákona samostatným rozhodnutím ve 
správním řízení, proto se nelze proti němu samostatně odvolat. Odvolání je přípustné až proti 
rozhodnutí stavebního úřadu podmíněnému tímto závazným stanoviskem (ust. § 149 zákona č. 
500/2004 Sb., Správní řád). 
 
 
                                 
Jaroslav   T r o j a n 

  referent státní památkové péče 
oprávněná úřední osoba 
 
Na vědomí:Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích 




