ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
M gr . Dani el Hov ork a, v edoucí odboru
čj.: KUJCK 13110/2011 OMVV/1

datum: 19. 4 .2011

vyřizuje: Mgr.Elena Žemličková

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážené Sdružení,
na Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 6. 4. 2011, týkající se poskytnutí
této informace ve věci :
Vysvětlení situace ve věci stavby (resp. rekonstrukce) silničního mostu přes potok Pstruhovec v obci
Staré Město pod Landštejnem.

Vám sdělujeme toto:
-

-

-

12. 11. 2008 byla provedena běžná prohlídka předmětné stavby mostu s výsledkem - klasifikační stupeň
stavebního stavu - IV.
14. 4. 2009 byla provedena další běžná prohlídka mostu a byly konstatovány závažné závady.
Následovalo rozhodnutí o provedení mimořádné prohlídky (pozn.: dle ČSN 73 6221 „Prohlídky mostů
pozemních komunikací“ je povinností majetkového správce mostu (SÚS JčK) vykonávat běžnou prohlídku
nejméně dvakrát ročně u mostů s klasifikačním stupněm stavebního stavu IV-VII.
28. 4. 2009 provedena výše uvedená mimořádná prohlídka mostu, přičemž byly zjištěny vážné poruchy
v nosné konstrukci a stavební stav mostu byl změněn ze stupně IV na stupeň VII - havarijní stav.
25. 5. 2009 bylo na základě výše zmíněného osazeno mostní provizorium a zahájeny přípravné práce pro
řešení nastalého stavu.
při shromažďování podkladů pro zadání projektové dokumentace byly zjištěny skutečnosti, ke kterým bylo
nutné přihlížet a činnost s nimi synchronizovat. Jedná se zejména o dokumentaci zpracovanou
společností Alcedo, Ing. Martina Růžičky Csc., „Zkapacitnění koryta potoka Pstruhovec k.ú. Staré Město
pod Landštejnem“ (2007) a „Hydrologicko-odtokovou studii území severně a jižně od obce Staré Město
pod Landštejnem“, kterou zpracovalo Výzkumné středisko krajinné ekologie se sídlem v Č. Budějovicích a
Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně (2003). Na základě citovaných materiálů bylo konstatováno, že
most
ev.č. 152-004 tvoří pevnou překážku danou svou propustností, která je v současné době 2,96
3
3
m /sec, přičemž kapacita koryta potoka Pstruhovec je uvažována 8m /sec, což je jedno z hlavních
protipovodňových opatření v obci, která se potýkala s problémy při záplavách v letech 2002 a 2006.
15. 6. 2009 podala SÚS Jčk žádost na Ministerstvo kultury o zrušení prohlášení mostu za kulturní
památku (rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek České republiky 40510/3-2224). Tato
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žádost byla podána z důvodu velmi obtížně až nereálně dosažitelné požadované průtočnosti 8m3/sec při
současné konstrukci mostu. Účastníky řízení jsou Jihočeský kraj v zastoupení SÚS JčK a Povodí Moravy,
s. p.
v průběhu správního řízení jsou doplňovány materiály včetně studie, kterou nechala zpracovat SÚS JčK
„Most ev.č. 152-004 ve Starém Městě pod Landštejnem“ (2010), porovnávající variantní řešení stavby
nového mostu k variantě rekonstrukce mostu stávajícího. Zpracovatelem je projekční kancelář
PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem v Č. Budějovicích. Studie byla dodána na Ministerstvo kultury dne
22.2.2010. Obě varianty svou finanční náročností vychází podobně, rekonstrukcí stávajícího mostu však
nelze splnit současné požadavky na prostorové uspořádání převáděné komunikace, dále nelze zabezpečit
bezpečnost chodců a nelze splnit podmínku bezpečné rezervy nad hladinou Q100.
17. 5. 2010 obdržela SÚS JčK rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 6940/2010 OPP ze dne 10.5.2010,
ve kterém bylo rozhodnuto, že podle §8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, se žádost SÚS Jčk o zrušení prohlášení klenutého dvouobloukového kamenného
mostu ev. číslo 152 - 004 v obci Staré Město pod Landštejnem, okr. Jindřichův Hradec, za kulturní
památku zamítá a prohlášení objektu mostu ev.č. 152-004 v obci Staré Město pod Landštejnem za kulturní
památku se neruší.
19. 5. 2010 bylo svoláno jednání do Starého Města pod Landštejnem za účelem projednání podkladů a
navržení a odsouhlasení způsobu realizace opravy mostu za účasti zástupců SÚS JčK, Povodí Moravy,
s.p., obce Staré Město pod Landštejnem, projektantů z fy. PRAGOPROJEKT a.s. a Alcedo, Národního
památkového ústavu Č. Budějovice a MěÚ Jindřichův Hradec – odboru dopravy a odboru rozvoje
(oddělení památkové péče). Předběžně byl projednán další postup, nyní již konkrétně na základě
Rozhodnutí Ministerstva kultury, pro přípravu rekonstrukce mostu.
vzhledem k již výše uvedenému zásadnímu nedostatku stávající mostní konstrukce převést 8m3/sec a
zároveň podstatnému řešení prostorového uspořádání a zajištění bezpečnosti chodců bylo rozhodnuto
podat proti rozhodnutí Ministerstva kultury rozklad jako řádný opravný prostředek.
24. 5. 2010 odeslala SÚS Jčk na Ministerstvo kultury rozklad oproti rozhodnutí č.j. MK 6940/2010 OPP ze
dne 10.5.2010 ve věci zrušení prohlášení objektu mostu ev.č. 152-004 za kulturní památku.
23. 6. 2010 Povodí Moravy s. p. vydává Ministerstvu kultury stanovisko jako správce povodí a správce
vodního toku Pstruhovec, ve kterém se plně ztotožňuje s podáním rozkladu oproti rozhodnutí č.j. MK
6940/2010 OPP ze dne 10.5.2010. Ve svém stanovisku mj. konstatuje, že „zamezením rekonstrukce
mostu by došlo k setrvání stávajícího rozsahu záplavového území v obci a pod obcí včetně aktivní zóny,
kde podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) se nesmí umísťovat stavby, a možnosti vzniku
povodňových škod na majetku obyvatel obce i technické infrastruktury. Obec je povinna iniciovat stavbu
protipovodňových opatření, což řádně činí a bez návaznosti jednotlivých vodohospodářských opatření
nelze komplexně ochránit předmětnou lokalitu“.
v srpnu 2010 byl zadán odborný posudek, jehož zpracovatelem je Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc.
Předmětem posudku je popis mostu z hlediska jeho uspořádání a použitých stavebních materiálů, jeho
stavební stav a hodnocení mostu z hlediska průtočné kapacity. Dále je zde hodnocení uvažované varianty
řešení vzešlé ze studie komentované v textu výše. U varianty rekonstrukce mostu spatřuje posuzovatel
zásadní vadu v ponechání středního pilíře v toku potoka, který bude zachytávat spláví z horního toku
potoka nad mostem, což povede k snižování průtočné kapacity. Kromě toho se v prohloubení potoka
předpokládá zanášení při nízkém stavu vody, což ve svém konečném důsledku bude rovněž zmenšovat
průtočnou kapacitu mostu. Z hlediska funkčnosti, rychlosti výstavby i ceny hodnotí variantu nového mostu
ze všech hledisek jako nejvýhodnější. V závěru posudku pak posuzovatel jednoznačně doporučuje
výstavbu nového mostu, který vyhovuje všem podmínkám ČSN pro prostorové uspořádání a zatížení,
umožňuje příznivé dopravní řešení (jak pro automobily, tak i pro chodce) v dané lokalitě a který vyhovuje
požadavkům z hledisek vodohospodářských, včetně úpravy koryta vodního toku (kyneta pro malé průtoky
a směrově příznivější vedení toku). Naopak zde není doporučeno zkapacitnění na Q100 prohloubením
koryta potoka a ponechání pilíře uprostřed toku. Nový mostní objekt doporučuje tvarovat tak, aby byla
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v pohledu naznačena segmentová klenba malého vzepětí s případným obložením kamenem tak, aby nový
most citlivě zapadal do okolního prostředí.
SÚS JčK dále zajistila doplnění studie „Most ev.č. 152-004 ve Starém Městě pod Landštejnem“ jejímž
autorem je projekční kancelář PRAGOPROJEKT, a.s., ve kterém se zhotovitel této studie zabýval
rozborem závěru Ministerstva kultury uvedeném v rozhodnutí č.j. MK 6940/2010 OPP ze dne 10. 5. 2010,
proti kterému byl podán rozklad a to zejména, cituji: „Lze tedy konstatovat, že podle shromážděných
důkazů je rekonstrukce stávajícího mostu možná a reálná, za splnění podmínek normované zatížitelnosti
konstrukce a adekvátnosti vynaložených finančních prostředků“. Z doplnění studie jednoznačně vyplývá,
že neexistuje takové stavebně technické řešení rekonstrukce stávajícího mostu na požadovaný průtočný
profil, při kterém by nedošlo k přímému zásahu do „masy a vzhledu mostu. Jakékoliv řešení, a to i
popisované v rozhodnutí správního orgánu, by vedlo ke ztrátě památkového charakteru mostu. K němu
ostatně částečně došlo již v minulosti (zřejmě v 70. letech 20. st.), kdy byly opevněny nábřežní zdi, které
zasahují do profilu obou mostních oblouků. Z doplnění studie je dále zřejmé, že v průběhu případné
rekonstrukce reálně hrozí zřícení mostu, neboť jsou odtrženy části nosných kleneb, jejichž podepření, byť
krátkodobé, je z hydrotechnického hlediska nereálné, neboť nelze omezit již tak nevyhovující průtočnou
plochu profilu. Stejně riziková (a problém neřešící) je podle koudoplněné studie i posudku Doc. Hrdouška
prohrábka dna 0,5m pod jeho stávající niveletu (reálně to znamená 0,5m + 0,5m pro zbudování lože a
opevnění koryta dna), která by pro navýšení průtočného profilu musela být provedena, čímž by došlo
k prohloubení pod vlastní založení mostu.
7. 12. 2010 Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče
v plném rozsahu vyhovuje dle ustanovení § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, rozkladu účastníka řízení ze dne 24.5.2010, jímž je Jihočeský kraj v zastoupení Správy a údržby
silnic a druhého účastníka řízení, kterým je Česká republika – Povodí Moravy s.p., který se k rozkladu
připojil a ruší rozhodnutím č.j. MK 35943/2010 OPP prohlášení objektu klenutého dvouobloukového
kamenného mostu ev.č. 152-004 v obci Staré Město pod Landštejnem za kulturní památku.
v lednu 2011 SÚS JčK zadala vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP/ZDS na stavbu nového
mostu. Zpracovatelem je projekční kancelář PRAGOPROJEKT, a.s. Na základě připomínek a požadavků
obce je PD upravována, v pohledu bude naznačena klenba, osazeno dřevěné zábradlí ukončené
kamennými sloupky tak, aby nový most citlivě zapadal do svého prostředí. Zahájení vlastní realizace stavby
je předpokládáno počátkem června, aby průběh stavebních prací byl v souladu se stavbou „Zkapacitnění
koryta potoka Pstruhovec“. Je logicky žádoucí, aby tyto akce na sebe navazovaly a mohly být dokončeny
do konce roku 2011.

S pozdravem

Mgr. Daniel Hovorka
vedoucí odboru marketinku a vnějších vztahů
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