
Podrobnosti platby 

o Šekem 
o Hotové 
o Kreditní kartou 
@ NaúČet 

CELKEM1200, Kč  1 
bez DPH 

Č íslo účtu / kreditní karty 
Kód banky / Platí do 

Datum dodání 

30.11.2020 

Město Náměšť  nad 	 Objednávka Č . SMM -9712020 Kra 

Oslavou 	' 
Masarykovo nám. 104 
675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 
tet. 568 619 111 fax 568 619 101 OBJEDNÁVKA 
- Dodavatel 	 -. ‚..- Odběratel 
Jméno 	Otakar Marcin  (Jméno Město Náměšť  nad Oslavou 
Adresa  - Adresa Masarykovo nám. 104 
Psč 	-58282 	Golčův Jeníkov Psč  67571 	 Náměšť  nad Oslavou 
Vyřizuje  Vyřizuje  
Telefon  Telefon 
IČO 	04318994 IČO 00289965  

\Dlõ CZ00289965 

Počet Jedn.I Popis Cena za jedn. CELKEM 
Aktualizace objednávky Č. SMM 3012020 Kra: 
změna termínu dodání díla 

Objednáváme u Vás restaurováni a obnovu úst řed. 
kříže na h řbitově  nacházejícího se na pozemku 
parc.Č. 286 V k.ú. Nám ěšť  nad Oslavou, a to v 
souladu s: 
- Vámi vypracovaným restaurátorským zám ěrem 
ze dne 28.10.2019, 
- Rozhodnutím MěÚ Náměšť  nad Oslavou, odbor 
výstavby a územního rozvoje, právní moc ze dne 
4,1.2020, Č j. MNnO 6791/l9Nýst/Ne (viz. p říloha). 

termín dodáni díla do 30.11.2020  

ShváIení 
Datum 	13.8.2020 

	

I 	Objedn. Č . 	9712020 Kra 

I 	 - 	 I 	Zpráva  

	

‚ ' 13.8.2020 J 	Doprava  

Poznámky Í p řipomínky 

J Akceptujeme výše uvedenou objenávku Č. 9712020 Kra v pfedmêtç4 finan ční výši 

Ľ 138.200,-KČ  bez DPH. 	 :I 



Li Ý:J 	 Městsky 	išt' nad Oslavou 
Odbor výstavby a územního rozvoje 
Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť  nad Oslavou 

Č islojednaci 	MNnO 67911l1191V9stINe 
Spisová značka: S-MNnO 158011191V9stINe 	

... 

Vyřizuje: 	 . 

Telefon: 
Email 

V Náměšti nad Oslavou dne 19 12 2019 

rJ no OSIOVQL 

ROZHODNUTÍ 	 r.c -g moci 

‚ 

Učastníci řízení: 
Město Náměšť  nad Oslavou, iČ : 00289965, Masarykovo nám. 104,675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 

Městský ú řad Náměšť  nad Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje, jako v ěcně , místně  a funkčně  příslušný 
správní orgán státní památkové péče (dále jen „správní orgán") podle zákona Č . 12812000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších p ředpisů  a zákona Č . 31412002 Sb., o stanovení obcí s pov ěřeným obecním ú řadem 
a stanovení obcí s rozší řenou působností a vyhlášky Č íslo 38812002 Sb., o stanovení správních obvod ů  obcí 
s pověřeným obecním ú řadem a správních obvod ů  obcí s rozší řenou působností a ve spojení s ustanovením 

14 odst. 2 a § 29 odst. 2 písm. e) zákona Č . 2011987 Sb., o státní památkové pé či, ve znění pozdějších p ředpisů  
(dále Jen ‚o státní památkové pé či") a ust. § 9 vyhlášky Ministerstva kultury Č . 6611988 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů , kterou se provádí zákon o státní památkové pé č i, na základ ě  žádosti ze dne 01. 11. 2019, podané 
žadatelem, kterým je vlastník pískovcového k říže s korpusem Krista na h řbitově , Město Náměšť  nad Oslavou, 
iČ : 00289965, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť  nad Oslavou, zastoupeno vedoucím SMM 

o vydání správního rozhodnutí k obnově  a restaurování pískovcového k říže s korpusem Krista na 
h řbitově  (veřejné poh řebiště  k. Č . 1000084574) na pozemku p. Č . 286 v k.ú. Náměšť  nad Oslavou, nacházející se 
v městské památkové zón ě  Náměšť  nad Oslavou (ÚSKP 2094) v Části B - území dotvá řeiící chrkter zóny, dle 
návrhu na obnovu a restaurováni, které zpracoval Otakar Marcin, i Č  04318994, 582 82 
Golčův 	Jeníkov 	a 	akad. 	socha ř 	Vojtěch 	Míča, 	rest. 	Licence 	MK 	ČR 	1.345195, 
iČ  69034281, ‚ Praha 1, 11000, v Nové Vsi u Leštiny dne 28. 10. 2019, vydává v souladu 
se zákonem Č . 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších p ředpisů  (dále jen „správní řád") a po písemném 
vyjád řeni územního odborného pracovišt ě  Národního památkového ústavu v Tel či zn.: NPÚ-37218772912019 
ze dne 06. 12. 2019, došlé zdejšímu ú řadu dne 11. 12. 2019, toto: 

rozhodnutí 
dle ust. § 67 odst. I zákona 50012004 Sb., správní řád: 

Správní orgán rozhodl dne 19. 12. 2019, že navrhovaná obnova a restaurování pískovcového k říže 
s korpusem Krista na h řbitově  (veřejné pohřebiště  k. Č . 1000084574) na pozemku p.Č . 286 v U. Náměšť  
nad Oslavou, nacházející se v m ěstské památkové zóně  Náměšť  nad Oslavou (USKP 2094) v Části B - 
území dotvářející charakter zóny, 

 -jez hlediska památkové pé če přípustná p ři spinění následující podmínky: 

1. Veškeré restaurátorské práce v četně  úvodního průzkumu budou provedeny oprávn ěnou osobou dle 
14 a, b zákona Č . 2011987 Sb., o státní památkové pé č i, ve znění pozdějších předpisů , tedy držitelem 

povolení MK ČR pro restaurování socha řských umě leckých dě l z kamene a pro restaurování kamene. 

Toto rozhodnutí nenahrazuje p řípadný souhlas p říslušného stavebního ú řadu. 

MěÚ Náměšt nad Oslavou, Masarykovo nám. 104,67571 Nám ěšť  nad Oslavou, tel.: 568619111, fax: 568619101, 
e-mail: podatelnacmesto-namest.cz, I ČO 00289965, bankovní spojení: Komerční banka Třebíč , Č. ú. 724711 / 0100 



Č . j.: MNnO 67911191V9st/Ne 
	 Strana: 2141 

Od ůvodnění 
Žadatel, M ěsto Náměšť  nad Oslavou, iČ : 00289965, Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěšť  nad Oslavou, 
zastoupeno vedoucím SMM i , podal dne 01. 11. 2019 k Městskému ú řadu Náměšt' nad 
Oslavou, odboru výstavby a územního rozvoje, orgánu státní památkové pé če, žádost o vydání správního 
rozhodnutí k restaurování dle § 14 odst. 2 zákona Č . 2011987 Sb., o státní památkové pé č i, ve znění pozdějších 
předpisů  (dále Jen „zákon o státní památkové pé č i"), k obnově  a restaurováni pískovcového k říže s korpusem 
Krista na h řbitově  (veřejné poh řebiště  k. Č . 1000084574) na pozemku p. č . 286 v kú. Nám ěšt' nad Oslavou, 
sooč ívaiícl v nrovedení prací dle návrhu na obnovu a restaurováni, které zpracoval Otakar Marcin, i Č  04318994, 
I ‚ 582 82 Golčův Jeníkov a akad. socha ř  Vojtěch Míča, rest. Licence MK ČR 1.345195, 
lČ  69034281, 	 ‚ Praha 1, 11000, v Nové Vsi u Leštiny dne 28. 10. 2019 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. 

Správní orgán pod Č . j.: MNnO 5930/19Nýst/Ne požádal Národní památkový ústav, územní odborné pracovišt ě  
v Telč i, aby se dle ustanovení § 14 odst. 6 zákona o státní památkové pé č i písemně  vyjád řil. Správní orgán (orgán 
památkové péče) byl následn ě  požádán Národním památkovým ústavem územním odborným pracovišt ěm v Telč i 
o prodlouženi lh ůty pro vyjád ření z d ůvodu složitosti posouzení a nutnosti posouzení objektu 
in situ a této žádosti vyhov ě l. Písemné vyjád ření odborné organizace státní památkové pé če 
zn.: NPÚ-37218772912019 ze dne 06. 12. 2019 obdržel správní orgán dne 11. 12. 2019. 
NPÚ ve svém vyjád ření uvádí: Kříž s korpusem Krista barokních forem je dílem neznámého autora, vzniklým 
v roce 1806. Objekt je příkladem loká/n ĺ  kvalitní socha řské a kamenické práce a svým ztvárn ěním představuje 
hodnotné umě leckořemeslné dílo doby p řelomu 18. a 19. století. Objekt není prohlášený za nemovitou kulturní 
památku evidovanou v Úst ředním seznamu kulturních památek, vykazuje však zna čné památkové hodnoty 
a je součástí Městské památkové zóny Nám ěš ť  nad Oslavou (dále jen „MPZ"), prohlášené Vyhláškou 
Jihomoravského KNV ze dne 20. 11. 1990 o prohlášenf území historických jader m ěst za památkové zóny 
Č. 1990704, pod číslem rejstříku 2094. Restaurátorský návrh byl p ředmětem konzultací mezi jeho tvůrcem 
a odbornou organizací státní památkové pé če a představuje dostatečný podklad pro restaurován!, včetně  zde 
uvedených specifikací plánovaných materiálů. Před uplynutím lhůty pro vyřízenf písemného vyjádřenf bylo 
požádáno O její prodloužen!. 

Zdůvodnění podmínek: 
Ad 1. Byt' k ř iž nesoucí korpus Krista na ve řejném poh řebišti, sou část MPZ Náměšť  nad Oslavou, není nemovitou 
kulturní památkou zapsanou v Úst ředním seznamu kulturních památek ČR, je vzhledem k jeho zna čné památkové 
hodnotě  vhodné postupovat ve smyslu zákona Č . 2011987 Sb., o státní památkové pé či, ve znění pozdějších 
předpisů . Stav objektu je zásadním zp ůsobem narušený a vyžaduje akutn ě  odborný restaurátorský zásah. 
Provedením navrhovaných úkon ů  v předloženém restaurátorském zám ě ru dojde ke zlepšení prezenta ční kvality 
a zejména k záchran ě  vlastní hmotné podstaty, k zásadnímu prodlouženi životnosti objektu, respektive k 
prodloužení intervalu do dalšího restaurování, za p ředpokladu následné údržby a pravidelné rekonzervace. Kvalitu 
a trvanlivost zásahu je možno zaruč it výhradně  při aplikaci speciálních znalostí a schopností, proto je zapot řebí 
práce realizovat restaurátorskými kapacitami. 

V průběhu řízení byly správním orgánem posouzeny všechny výše uvedené skute čnosti a správní orgán rozhodl o 
přípustnosti této akce. 

Žádné jiné práce, které nebyly p ředmětem tohoto řízení, nebudou provád ěny bez p ředchozího souhlasného 
stanoviska orgánu státní památkové pé če. Městský ú řad Náměšť  nad Oslavou, jako výkonný orgán státní 
památkové péče, se v této věci pině  ztotožnil s odborným názorem NPU Tel č . V průběhu řízení byly správním 
orgánem posouzeny všechny výše uvedené skute čnosti a správní orgán rozhodl o p řípustnosti této akce. 

Vzhledem k podmínkám NPÚ Tel č  sdě lil orgán památkové pé če dne 12. 12. 2019 pod 
Č . J. MNnO 6757119N9,st/Ne ú častníkovi řízení, že v řízení byly shromážd ěny potřebné podklady pro vydání 
rozhodnuti, tj. vyjád ření odborné organizace památkové pé če (NPÚ Telč) a sdě lil mu, že má možnost dle 

36 odst. 3 zák. Č . 50012004 Sb., o správním řízení p řed vydáním rozhodnutí v p ředmětné věci vyjád řit se 
kjeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě  navrhnout jejich dopin ění. Této možnosti nebylo využito. 

MěÚ Náměšť  nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť  nad Oslavou, tel.: 568619111, fax: 568619101, 
e-mail: podateInamesto-namest.cz, Ičo 00289965, bankovní spojeni: Komerční banka T řebíč , č . ú. 724711 10100 
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Upozornění 

Ukončení akce proběhne v rámci závě rečného kontrolního dne za p řítomnosti zástupce vlastníka památky, 
zástupce orgánu státní památkové pé če, zástupce NPU, UOP v Telči a dodavatele prací a bude zástupci 
vlastníka a NPÜ, ÜOP v Tel č i odevzdán originál závě rečné dokumentace. V rámci záv ě rečného kontrolního 
dne se ověřuje, zda byly práce ukon čeny ve smyslu platného rozhodnutí. Vzhledem ke skute čnosti, 
že přijímajícím je vesm ěs laická osoba, je žádoucí odborné posouzení, v četně  doporučení k převzetí díla, 
či naopak upozornění na př ípadné nedodě lky a nedostatky. Toto posouzení m ůže být též chápáno jako zvýšení 
právních jistot vlastníka. P řítomnost orgánu státní památkové péče je žádoucí, aby v p řípadě  sporů  mohl být 
zajištěn další postup ve prospěch zachování hodnot kulturní památky. Záv ě rečného kontrolního dne lze rovn ěž 
využít pro odevzdání závě rečné dokumentace vlastníkovi a zástupci odborné organizace státní památkové 
péče, což má oporu v odst. 9 § 14 výše uvedeného zákona. Další doporu čení vycházejí z praxe restaurování v 
rámci památkové péče. Je žádoucí, aby závě rečná zpráva byla zcela průkazná a mě la náležitou vypovídací 
hodnotu, je totiž svou povahou historickým pramenem k památce (dílu) p řed zákrokem a sumarizuje provedené 
práce včetně  záznamu použitých technologií. Vhodným vodítkem pro její zpracování je Metodický list NPÚ 
Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv Č . 412006, Č . j. NPÚ 302/6662/2006. 

Práce budou v jejich pr ů běhu řádně  dokumentovány a vlastník památky bude v p řípadě  potřeby po dohodě  
s restaurátorem svolávat kontrolní dny, na n ěž budou přizváni zástupci orgánu a odborné organizace státní 
památkové péče. Dokumentační povinnost plyne z platných zákonných norem, zejména z § 10 vyhlášky 
6611988 Sb., žádoucí je zcela pr ůkazná dokumentace, kup říkladu dle Metodického listu NPÚ - Struktura 
a náležitosti restaurátorských zpráv Č . 412006. V rámci kontrolních dn ů  by mě ly být up řesněny a konzultovány 
detaily prací, které není možné v p ředstihu postihnout. Cílem konzultací bude nacházet nejvhodn ější řešení 
respektující současné principy památkové pé če. Z povahy věci plyne, že p řípadné dílč í usmě rnění - up řesnění, 
může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní dny lze považovat za jeden ze základních 
mechanism ů  účinného dohledu všech složek státní památkové pé če ve smyslu platné legislativy. 

Pou čení 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn ů  ode dne jeho oznámení k odboru kultury a památkové pé če 
Krajského ú řadu kraje Vysoč ina v Jihlavě , podáním u č iněným u odboru výstavby a územního rozvoje M ěstského 
ú řadu v Náměšti nad Oslavou. 

Lhů ta pro podání odvolání se po č ítá ode dne oznámení rozhodnutí. 

Případné odvolání proti rozhodnutí zasílejte v I originálu a 1 stejnopise. V p řípadě , že takto neučiníte, budou 
stejnopisy pořízeny správním orgánem na Vaše náklady. 

„otisk úředního razítka" 

referentka odboru výstavby a územního 
rozvoje, OPP 

Do vlastních rukou obdrží: 

- Město Náměšť  nad Oslavou, iČ : 00289965, Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěšť  nad Oslavou, zastoupeno 
vedoucím SMM 

Dále obdrží: 
- (DS) Národní památkový ústav, územní odborné pracovišt ě  v Telči, Hradecká 6, 588 56 Tel č  

MěÚ Náměšť  nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť  nad Oslavou, tel.: 568619111, fax: 568619101, 
e-mail: podatelnamesto-namest.cz. IČO 00289965, bankovní spojení: Komer ční banka T řebíč , Č . ú. 724711 / 0100 


