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Žádost o písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče 

Město Velké Meziříčí, IČ: 00295671, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 (dále jen „žadatel"), dne 
19. 1 O. 2017 podalo k Městskému úřadu Velké Meziříčí žádost o vydání závazného stanoviska
dle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších změn, k
mostu přes řeku Balinku na ulici Třebíčská, Velké Meziříčí, k.ú. Velké Meziříčí, v rozsahu a 
způsobem uvedeném v této žádosti. 

Bližší specifikace předmětu žádosti (v žádosti o vydání závazného stanoviska je uveden tento 
předpokládaný rozsah zamýšlených prací): 
SJávající obloukový ŽB most z roku 1924 je za hranicí životnosti, neboťjeho únosnost se dos/a/a 
pod hranici bezpečnosti provozu a rovněž šířka mostní konstrukce je nevyhovující, tzn. že svým 
konstrukčním řešením neodpovídá dopravním požadavki°tm a plalným normám. 
Hlavním důvodem slavby nového mostu je SpalnJí technický stav moslu stávajícího. Most 
dlouhodobě trpí technickými závadami, nosná výztuž je na několika místech obnažena a dochází 
ke korozi. K žádosti přikládáme závěr z poslední mostní prohlídky. 
Svou nedostatečnou šířkou tvoří most bodovou zátěž na ulici Třebíčská. Vzhledem k topografické 
poloze města, návaznosti na dálnici Dl a faktu, že v případě neprůjezdnosti 602111 je objízdná 
/rasa směr Jihlava - Brno vedena přes tento most, dochází k častým dopravním zácpám a 
komplikacím. Rozšíření mostu významně při!.pěje k dopravní situaci a bezpečnosti ve městě. 
Nová konstrukce mostovky bude položena výše a tím splní požadavky na I 00 /etou vodu. 

H()rnÍ (viditelná) stavba .<,távajícího mostu nezasahuje do památkové zóny. Žádost je podávána 
z důvodu, že při pracích bude do prostředí památkové zóny zasahováno spodní stavbou mostu a 
souvisejícími pracemi a stavbami. 

Stávající most bude odstraněn a na jeho místě bude postaven noiJ' most dle přiložené projektové 
dokumentace. Projektová dokumentace Peší i související úpravy okolí a stavební objekty. 

Přílohou a nedílnou součástí žádosti o závazné stanovisko je projektová dokumentace Most pies 
Ba linku, vypracoval J 2/20 J 6, a 
dokument Most 597007 - 94x MI Hlavní prohlídka, vypracoval 7/2015 
(kopie Vám byla vzhledem ke své velikosti zaslána prostřednictvím služby uschovna.cz . 

Ing. Volfová Lucie 

�lc
S

ISK\ ťR.li>VEU.E �lEZIJH('i, Radnirkú "29/1, 594 13 \.f'iké �lt't.Íi'Íl'Í, 

tel.: 566 781 111. fax: 566 521 1,57. e lllail: rnest,wm (<i.\ elkemeziril'i.r,, 
intťl'lll·t: w,,-w .wlkeme,iriti.<'7, ldcntifikútor ,latm·é Sťhránky: );Y�hwhrn, 
lČ: 002956„1, bankoťnÍ spojení: KB \'elké Mťzii"íi'í, ř. ú(·tu: 19 142.,.,51/0100 

2017. l 0.20.09.25 
ArlnhP. PPKMS 



Pozemky dotčené stavbou parc.č. 300/1, 300/2, 2851/9, 5621, 2797/2, 293 k.ú. Velké Meziříčí se 
nachází na území městské památkové zóny Velké Meziříčí. 

Žádáme Vás o písemné vyjádření podle ust. § 14 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších změn, k výše uvedeným pracím. 

Za včasné vyřízení naší žádosti předem děkuji. 

C.�.j.: VÝST/40026/2017 volfo /5974/2017

Ing. Lucie Volfová 
referentka odboru - památková péče 
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