
Střelnice

Od: Ing. Antonín Jurčo <antonin.jurco@mupt.cz>

Komu: 'Zeman Robert Ing. Bc.' <rzeman@mupt.cz>

Datum: 29.6.2012 9:00

Pane místostarosto, přeji pěkný den.

Zasílám předběžné vyjádření Národního památkového ústavu k záměru střelnice u Feferských
rybníčků. V zásadě záměr možný je, ale bude vyžadovat "časově a finančně náročný archeologický
výzkum" - viz níže. Výzkum podle památkového zákona platí investor. Můj skromný odhad za
výzkum je min.  400 - 500 tisíc Kč, zájmové území je veliké a rozvrtat sondami ho budou chtít v celé
ploše. Časově abychom na výzkum počítali, odhaduji, tak 6 měsíců (prostě jeden rok archeologie a
další rok stavba).
Připojuji situaci s vyznačením lokalit s již prokázanými pozůstatky Zlaté stezky. Jsme těsně mimo,
ale lze očekávat, že výzkum také něco najde...

S pozdravem
Antonín Jurčo

Ing. Antonín Jurčo
vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje
MěÚ Prachatice
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
www.mupt.cz, www.prachatice.cz
tel.: +420 388607551
fax: +420 388607562

-----Original Message-----
From: havlice@budejovice.npu.cz [mailto:havlice@budejovice.npu.cz]
Sent: Thursday, June 28, 2012 10:27 AM
To: dana.markova@mupt.cz
Subject: zlata stezka

Dobrý den,
vyhledal jsem v databázi rozsah památkově chráněných částí pozůstatků Zlaté stezky. V plánu
vyznačené zájmové území pro stavbu střelnice se nenachází na území kulturní památky, je však v
jejím bezprostředním sousedství. Navíc se tato plocha nachází ve směru, kudy Zlatá stezka
pokračovala směrem k Prachaticím - v zájmovém území (které je tedy územím s archeologickými
nálezy) jsou relikty této komunikace bezpochyby zachovány v podobě archeologických nálezů pod
povrchem terénu. V případě realiace stavby střelnice by tedy zde byl investor povinen zajistit časově
a finančně náročný archeologický výzkum. Rozsah kulturní památky r.č.3509
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- prachatický systém Zlaté stezky posílám v následujícím mailu.
Hezký den přeje
Jiří Havlice

__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 7255 (20120628) __________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz

Přílohy:

Zlata_stezka_relikty.doc
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