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Ve Stříbře dne 27.02.2019

Žadatel:

Emil Juriga, Xxxx, 349 01 Stříbro

SDĚLENÍ
Městský úřad Stříbro obdržel dne 19.02.2019 žádost Emila Jurigy, bytem V Lipkách 723,
349 01 Stříbro, o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, oddělení památkové péče, který je
dle § 29 odst. 1 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, věcně příslušným
správním orgánem státní památkové péče, v souladu s ustanovením § 4a zákona č. 106/1999 Sb.,
v platném znění, poskytuje tuto informaci:
V souvislosti s plánovanou výstavbou RD, pro které je vedeno OVÚP MěU Stříbro společné řízení
č.j. 519/OVÚP/18, a z důvodných obav z možného poškození drobné sakrální památky v průběhu stavebních prací, bylo přistoupeno k jejímu dočasnému přemístění.
Demontáž křížku byla provedena odborným restaurátorem, který v ateliéru provede práce související
s jeho obnovou a konzervací. Po provedení těchto prací bude křížek deponován na chráněné místo a
po dokončení stavebních prací souvisejících s výstavbou RD zpětně osazen na původní místo.
Obdobné restaurování těchto drobných sakrálních památek provádí město Stříbro programově i na
jiných místech, a to zejména s ohledem na jejich dlouhodobé zachování. Přivítáme, pokud při zpětném
osazení křížku proběhne diskuze s místními občany o jeho přesném umístění tak, abychom vyhověli
tradici, příp. dalším návrhům na umístění městského mobiliáře (např. lavičky apod.).
Obdobným způsobem již přistoupilo město Stříbro v minulosti k dočasné deponii a následnému restaurování křížku v obci Milíkov a to v souvislosti s prováděním stavebních prací v rámci Optimalizaci železniční trasy Plzeň – Stříbro. Po dokončení prací byl zrestaurovaný kříž zpětně osazen na původní
místo .
Bc. Vladislav Hanzlíček
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
Za správnost vyhotovení
Bc. Ivana Osmiková
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