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Zastupitelstvo města Čáslavi         

konané dne 12.9.2022 

Číslo zprávy: 1 

 

Příslib dotace na opravu fasády čp. 386 v ulici Jablonského, Čáslav 

Předkladatel: JUDr. Vlastislav Málek, starosta města 
 

Zpracoval: JUDr. Vlastislav Málek, starosta města 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje příslib poskytnutí dotace z rozpočtu města Čáslavi v roce 2023 pro 

Společenství vlastníků Jablonského 386, Čáslav, se sídlem v Čáslavi, ul. Jablonského, č.p. 386/1, IČ: 04655583, 

na dofinancování opravy fasády domu, z důvodu zachování všech zdobných hodnotných štukatérských prvků, 

dle dohody s Odborem školství, kultury a památkové péče Městského úřadu v Čáslavi a Národního 

památkového ústavu ČR, a to do výše maximálně 4 mil. Kč stavebních prací, z důvodů uvedených v důvodové 
zprávě. 
 

Důvodová zpráva: 

Jedná se o dům, který byl původně ve vlastnictví města. Jako jeden z prvních byl v rámci privatizace bytového 

fondu v první vlně privatizace převeden do podílového spoluvlastnictví osob, které v něm bydleli.  Fasáda 

domu nebyla již v té době v dobré stavu a postupem času se tento jen zhoršoval.  SVJ dne 24.10.2021 
požádalo Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Čáslav o vydání souhlasu s provedením ohlášeného 
stavebního záměru k akci UDRŽOVACÍ PRÁCE NA PRŮČELÍ FASÁDY DOMU Č.P.386, UL. JABLONSKÉHO V 
ČÁSLAVI, který byl SVJ udělen 05.11.2021. K této akci proběhlo dne 1.4.2022 místní šetření za účasti 
předsedkyně SVJ Helenou P  Ing. Lucií B - MěÚ Čáslav, odbor školství, kultury a památkové péče, 
Mgr. Filipem V Ph.D. - AVČR Praha a Robertem M - zástupcem realizační firmy Realitní a 
stavební s.r.o. Na schůzce byl prezentován výrazně odlišný návrh prvotně uvedených udržovacích prací, kde se 
nově počítá se sejmutím většiny štukových výzdob bez jejich náhrady. SVJ bylo upozorněno, že se již nejedná o 

deklarované udržovací práce, tak jak je definuje stavební zákon, protože novým řešením dojde k negativnímu 
ovlivnění vzhledu stavby. 
Hrozilo nevratné poškození vzhledu budovy, která je součástí historického dědictví města – vzhled budov 

v ulici od nádraží. SVJ by provedlo opravu způsobem, na který mají zajištěné finanční prostředky z vlastních 

zdrojů a úvěrové smlouvy. Tyto finanční prostředky postačí na práce, které by neobsahovaly štukatérské práce 
zachovávající veškeré cenné prvky fasády. 
Z těchto důvodů proběhla dvě osobní jednání s vedením města, na jejichž základě SVJ zaslalo žádost o 
příspěvek na obnovu fasády domu Jablonského 386, Čáslav. 
 

Přílohy: 

✓ 2x fotografie „Modrá hvězda“ 

✓ SVJ č.p. 386 v ul. Jablonského - Žádost o příspěvek na obnovu fasádu – dům č.p. 386 ul. Jablonského 
doručená dne 3.8.2022 

✓ Zápis z jednání v kanceláři pana starosty ve věci fasády domu č.p. 386, ulice Jablonského ze dne 

28.7.2022 

 



 

2 

 

✓ MěÚ Čáslav, oVaRr - Dopis pro SVJ č.p. 386 v ul. Jablonského ze 22.7.2022 

✓ MěÚ Čáslav, oŠKaPp - Dopis ze dne 11.7.2022 + Žádost o vydání závazného stanoviska ze dne 
8.4.2021, Vyjádření k akci ze dne 8.4.2021, Zápisu č. 1 ze dne 13.4.2022 

✓ SVJ č.p. 386 v ul. Jablonského - Odpověď na dopis oVaRr z MěÚ Čáslav ze dne 30.6.2022 

✓ MěÚ Čáslav, oVaRr - Dopis pro SVJ č.p. 386 v ul. Jablonského ze dne 27.6.2022 

✓ MěÚ Čáslav, oŠKaPp - Doporučení k akci Udržovací práce na průčelí fasády domu č.p. 386 v ul. 

Jablonského v Čáslavi ze dne 23.6.2022 

✓ SVJ č.p. 386 v ul. Jablonského – Dopis-Umožnění opravy fasády domu v ul. Jablonského 386 
doručeného dne 20.6.2022 

✓ SVJ č.p. 386 v ul. Jablonksého - Oznámení o výběru firmy na realizaci opravy fasády doručené dne 
16.5.2022 

✓ Smlouva o dílo podepsaná dne 10.5.2022 mezi SVJ č.p. 386 v ul. Jablonského a REALITNÍ a STAVEBNÍ 
SPOL. s.r.o. 

✓ MěÚ Čáslav, oVaRr - Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 5.11.2021 vč. 
Sdělení o nabytí právních účinků ze dne 19.11.2021 

✓ SVJ č.p. 386 v ul. Jablonského - Ohlášení stavby ze dne 22.10.2021 

✓ MěÚ Čáslav, oŠKaPp - Vyjádření k akci - Udržovací práce na průčelí fasády domu č.p. 386 v ul. 
Jablonského ze dne 8.4.2021 

 

 
 
 

 





 

Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 

Sídlo odboru: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 

T +420 327 300 218 

kuperova@meucaslav.cz | www.meucaslav.cz 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV 

Odbor výstavby a regionálního rozvoje  

 

 

          Čáslav dne 28.7.2022                      

 

 

 

 

Zápis z jednání v kanceláři pana starosty ve věci fasády domu č.p. 386, ulice Jablonského 

 

Zúčastnění: 

  JUDr. Vlastislav Málek – starosta města 

  Martin Horský – místostarosta města 

  Mgr. Tomáš H  - advokát 

  Bc. Jiřina Kožená – vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče 

  Bc. Petra Tůmová – vedoucí odboru investic 

  Mgr. Klára Kuperová -  vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje 

 

Za SVJ – Helena P  a Vít Šn

 

Při projednání ve věci fasády u domu č.p. 386 v ulic Jablonského bylo konstatováno: 

Starosta města, JUDr. Vlastislav Málek, všem přítomným nastínil problematiku dané věci, tj. 
obnova fasády na domě č.p. 386 v ulic Jablonského, včetně odůvodnění přítomnosti všech 
zúčastněných.  

Během k jednání se dospělo k závěru, že fasáda domu č.p. 386 bude díky udržovacím pracím 
zachována (jedná se o jednu z nejbohatších a nejlépe dochovaných fasád bytového domu 

v Čáslavi). Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 5.11.2021 vydaný 

Městským úřadem Čáslav, odborem výstavby a regionálního rozvoje, pod č.j. MěÚ/43831/2021, 

spis. značka SU 10636/2021 zůstane v platnosti. Na stavební úřad bude doložena kopie smlouvy 
mezi majiteli (SVJ) a zhotovitelem (totéž platí i pro budoucí dodatky ke smlouvě, jejichž kopie bude 
poskytnuta v anonymizované verzi stavebnímu úřadu). 

Veškeré kroky vždy budou konzultovány se zástupci MÚ Čáslav, odborem školství, kultury a 
památkové péče. 

Práce započnou na kratší straně fasády, ulice Husova a menší část do ulice Jablonského, tak jak je 
specifikováno v žádosti o přechodnou úpravu provozu, úplnou uzavírku chodníku a umístění lešení 
na chodníku (včetně grafické přílohy). 



Č.j.: MěÚ/39685/2022, spis. značka: SU 6940/2022-ku 2 

Zástupci SVJ po dohodě s Mgr. Ho  sepíší žádost o finanční výpomoc města z důvodu 
zachování veškerých prvků fasády.  

 

 

 

 






































































































