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Zirazné stanovislro * Chodová Planá, zámek ýv, $e, areá|, st. p. č. 205 v k. ú. Chodová PIagá,
nemovitá kulturní památka, z*psaná v Ústředním s€znamu kulturrrích památek Čn
(dále jen,,ÚSKP ČR1 pod rejstřÍtriovým číslem_26!9914_|749 _YI. etapa stavebních riprav

Městsky úřad v Taclrově, odbor školstvía panátkové péče,jako věcně a místně příslušný orgán k výkorru státní
správy ve věciYI. etapy stavebních úprav na objektu zámku čp. 19ó, areálu, st. p. ě. 205 v k. ú' Chodová Planá,
dle projektové dokumentace, podle ustanovení $ 14 odst. l zákona č', zalg\? Sb., o státní památkové péči,
ve znéni pozdějších předpisů (dále jen ,,památkový zákon..) a ustanovení $ 9 vyhlášky č,.6611988 Sb., kterou
se provádi památkový zákon a ve smyslu $ 149 zákona č,' 5Ů0n0a4 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíclr
předpisů (dále jen,,správní řád..),lydávánazákIaďě žádostidošlédne 15. 1' 2018 a podarré Měsťysem Clrodová
Planá, zastoupeným starostott Ctiradem Hiršem, se sídlem Pohraniění sttáže 179,348 13 Chodová Planá,
IČo: 002 59 861,vlastníkem předrnětnélro objektu, ve výše uveder:é věcitoto

z^Y*zlté stanovisko:
VI. €tapa stavebních úprav na objektu zámku čp. 196, areál, st. p. č. 205 v k. il. Clrodová Plarrá, dle projektové
dokumentace ,,Stavebni irpravy objektu zětmku Clrodová PIaná VÍ. etapa,,, se považuje z hlediska zájmu státní
panátkové péčepodle ustanovení $ 14 oďst. 3 památkovéba zákota za přípustnou při dodrŽeú níže
stanovených podmínek, které vycházejí ze současného stavu poznáni kultunrě lristorickýclr hodnot předrnětné
kultrrrní památky, a které je nezbytné zae|tgvat při umožněnírealizace zamýš|eného stavebnilro záměru.
Projektová dokumentace je zpracovaná v 1212Ů|7 Ing. Pavlem Kodýtkem, se sídlem Revolučrrí823,
348 15 Planá, tČo: ssz 70 ,62, pod číslemzakázky 171?B6 a obsahuje průvodnízprávu; souhmnou technickorr
zptáva; situaci; půdorys 1' NP; pťldorys 2. NP; pťrdorys 3. NP; půdorys 4. NP; pťrdorys krovu; polrled jižnírominuty Íez A-A; řez B.B; sclréma objektu; jižníterasu; jiŽní terasu - krov; pohledy na zastřešení terasy;
typové okno a detaily a qýpis oken a dveří.
objekt zámku ěp. 196, areál, st. p, ě.2a5 vk' ú' Clrodová Planá, je nemovitou kulturní parnátkou Zapsanou
v Úsrp ČR pod rejstříkovým ěíslem 2619914 * 1749,
Podmínky způsobu provedení:
1. Horní hrana pultové střeclry bude zaěírrat zároveli s římsou, která je v mistě terasy vynechána' Stávající
kordónová římsa nebude narušena,
2. Na dochované části zžtbradlí na schodišti k terase na západú části jižníhoprťrěelí zámku bude v předstiltu
proveden stratigrafický pruzkum pro určenípťtvodní barevnosÍi a způsobu provedelrí povrc|rové úpravy.
Na základě tohoto pruzkumu bude vypracován postup opra}T zaehava|é ěásti zábrad|í, který bude před|ožen
zástupcťtn památkové péček odsouhlaseni.
3' Penetrace k|enby tvoříci strop terasy na zápaďni části jižnílropručelínebude provedena.
4' Schodišťové kamenné stLrprrě nebudou broušeny.
5' Bude vypracována výrobni dokumentace zasřešení terasy i zábradlí, která bude předložerra zásfupcům
panrátkové péček odsouli|asení.

odůvodněnr
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Řízeni v přednrětrié věci bylo zahťtjeno dne 15' 1. 20t 8, dnetn dorrrčerríŽádosti.
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Na stavbě probíhajípravidelné kontro1ní drry a veškerédetaily jsou řešeny s orgány památkové péče.
Zámek ěp. 196, areáI, na st. p. č. 205 v k. ér. Cltodová Plarrá' je nemovitou kultrrrtí parnátkou Zapsano* v USl{P
ČR pod rejstříkovým čísl'em?619914 - Í749.
Areá1 zámku se skládá z budor,y zámku, oliradní zdi: brány s btankou, parku a starého Židovskélro hřbitova.
Zámekje vystavěrr na pťrdorysrr rozevřeného písmene V. Seven:í fasádaje člerrěrra dvěma nárožníni rizality
ukončerrých valbovou střechou' Uprostřed' na zápaďni straně, je provedena véŽ v přízemí s předsíňkou
opatřenou balrrstrádou. Ve v'ýši asi 3, NP je rra věži kanrenný reliéf erbrr pátů z Berchem _ Heirnhausenu kryý
raěděnou stříškou s ozdobrrými konzolami' Ve středu východrrího prťrčelífasády je proveden střední rlzalit
zakonóený štítem. Fasáda celélio objekttr je členěná v parteru pásovou rustikou, dále pak kordónoqými římsami
a korunní řírnsou" Nároži jsou zdobenábosáŽí. Sambrány kolern oken json v ] ' NP provederry jako jednoduché
štukové obdé|né.Ve 2' NP jsou šarnbrány s nadokenní a parapetrrí římsou. Ve 3. NP jsou provedeny šambr.arry
s uchy. Pásová rustika 1' NP je v hladké omítce. ostatní ploclra je tvořeriá hrubou omítkou' Fasádní *átěr
je zvětralý, rnísty opadaný. okna jsou dvojitá, čtyřkřídlá s poutcem, členěná na šest tabulek zcloby výstavby
objektrr' V oknech se uplatňrrjí pťrvodnívodiče vnějšíchrolet. Jižníprťrčelíčlenídvouosý, středový riza|tt,
zakoněerrý volutoýn štíterna ďva tárožní, dvouosé riza|ity zakončenéstarrovou střechou. Ve štít'*středového
úza|tt*je provedena nika a v ni je vsazena socha Palrny Marie Immacrrlaty, Y zápaďní části jižníhoprťrěe}í
je dvouosá, původníterasa, ke které vede kametrrré schodiště s doclrovarým, pťrvodrrím kovatýn zábradlím'
Terasaje v současnédobě bez zastřešení'
Budova zámku je zasazena do anglickélro parku v jižníčásti městyse Clrodová P|aná' Jde o slolrově čistou
novobarokní stavbrr rystavěnou podle návrh* architekta Trelnmela mezi lety 1910 _ 19I.|. jgko sídlo šleclrtické
rodirry Berchem _ Heimlrauserrťt, kteří C|rodovolt Planou drželi od sklonku 1B' století až do konce drulré světové
války. Jedná se o velice kvalitní pseudobarokní novostavbrr šlechtickélrosídla s výrazně č|eněnou fasádor-l
(pásová rustika, bosované náraŽi, zdobené šambrány, balustráda nad vstupem) a hodnotnými r:mělecko _
řemeslnými prvky (vstrrprrí dveře s ml*ížemi, kamenrrý reliéf erbu s něděnou stříškou, socha Panny Marie
Immaculaý).
Podmínka č,. 1by|a stanovena ztolro důvodu, že ma|á řírasa probílrajícípod kordónovott římsou 1. a 2. NP
je v místě zastřešení terasy vyneehána, ztoha i dochovaných |ristorickýclr stavebrríclr plánů je patnré'
že zastřešení terasy bylo plánovino. ZasÍÍešerríěi detaily zastřešení {oplechor'ání) by nenrěLy zasahovat
do kordórrové řínrsy, protože kordónová řírnsa je původníarclritektonický, hoclnotný prvek výrazu fasády a jako

takoý by

mě| zůstat zachován.

Podmírrka č,, 2 by|a stanovena z toho důvodu, že la zachovalém kus* zábrad|i Lze předpok|ádat vyskyt
původniho barevného řešerrí a povrchové ťlpravy, proto je nutné v pí.edstihu provést stratigrafický průzkurn.
Stratigrafický prťlzkunr mťrŽe pror'ést pracovnik NPU' Na základě výsleclků stratigrafického prťrzkurnrr je nutné
vypťacovat postup opravy zábrad1i. Tato dokumentace pak rrrusí bý't projednána se zástupci památkové péěe,
Podmírrka ě. 3 by|a stanovena z toho dťtvodu, Že penettaee klenby nrůŽe zpťrsobit teclrrrické problémy z dťrvodu
špatných klimatickýclr podmínek zďiva, které by penetrace k|enby zpťrsobila. V případě, že bude *ad terasou
provedeno zastřešení a fukrrčni podlahová vrstva. není penetrace klenby nutrrá.
Podmínka č,. 4 byta stanovena ztoha dťtvodu, že navtlrovarrý způsob očištěrríbroušerrím mŮŽe zapříčinitztrátu
pťrvodníprofilace kamenných sttrpňů, proto brrde provedeno pouz€ očištěnía jeho zpťrsob brrde detailně
specifikován a proveden po odsouhlasení zást*pcťr památkové péěe.
Podmírrka č. 5 byla stanovena z toho důvodu, Že vzhledem k tomu, Že pťed|ožená dokumentace neobsahuje
podrobrrější dolrrrmentaci nového zastřešení terasy a zábrad|í v z{ryaďní ěásti jižního průče|í,ze |ďeré by bylo
patrné konstrukční řešení, je třeba ji, pro možnost zodpovědného posouzerrí, doplnit. Tato dokrrmentace pak
bude před prováděním prací projednána se zástupcí památkové péče.

dodržerry výše uvedenó podmínky, je *avtžený zitmér přijatelrrý, neboé provedením dojde
k rehabilitaci dalšíěásti zámecké budovy, což je z hlediska památkové péč,eŽádottcí. Nové zastřešerrí fasáďy
vhodrrě navazuje na architektonické á:tirněni ce|é zámecké budovy. Z dochovaných historických stavebních
plánťl je patrné, Že zastÍešeni terasy by|o pláriováno' Navíc je v místě terasy vynechára malá římsa probíhající
nad kordónovou římsou 1. a 2, NP, což rovlěž svědčío výskytu zastřešení či jeho plánování. Původnípodoba
zastřešení nebyla do|oŽena, a pfoto byl vypracovárr nový návrh řešení zastřešerrí, ktený vychází svým
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provádět
v souladn s ustanovenim $ 149 oclst. 3 správnílro řádu aebude
aby bylo
AŽ prati rozhorlnutí přisl*šného stavebnílro úřac|u je možnépodat odvolání, které umožni,
stanovisko'
v sorrladu s ustanove*lm $ i*g oelst. 4 správního řádu přezkoumáno tato záyazné
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olství a památkové péče

tnetrtace(lxparéč.3)
Na vědomí
Národní panátkový ústav, iszenníodborné pracoviště vP|nll,Prešovská 1"í1l7,30637 Plzeřt
Mestshýiřad Plarrá, oclbor výstavby a územnílro plátovárrí, rrám' Svobocly 1. 348 15 Planá
Vlastní
Telefon: 314 714111
Fax: 374 114 L75
wwrv.tachov-mesto.ez
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výdajový účet:KB Tachov 168891tzs,7|g1,00
e.mail: poďatelna@tachoy.mesto'cz

