Fara čp. 1 ve Štítarech rejstř. č. ÚSKP 16491/4-4766
Předmět obnovy: Obnova krovu, střechy a klempířských prvků a další související práce
Vlastník památky: Gabriela Velebná – Pištěková, L. Váchy 493, Prštné, 760 01 Zlín
Investor obnovy: Gabriela Velebná - Pištěková
Prováděcí firma: Renovum – stavební činnost s.r.o., IČO: 264 00 812, sídlem: Plzeňská
20, 345 61 Staňkov
Výše přiznaného finančního příspěvku na obnovu: 907 000,- Kč
Práce proběhly dle závazného stanoviska MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 24.2.2010, čj.
OKS-11835/09-49199/2009/Hin a dle závazného stanoviska ze dne 21.10.2010, čj. OKS8396/10-43577/2010/Hin. V průběhu prováděných prací byly zjištěny nové skutečnosti,
které, s ohledem na hodnoty nemovité kulturní památky, si vyžádaly změnu projektové
dokumentace a způsobu provádění prací. Bylo zjištěno, že původní dřevěná pozednice
není zcela dožilá, jak předpokládal mykologický posudek a jak vyplývalo z provedených
sond. Původně měla být pozednice nahrazena železobetonovým věncem, který by celý
objekt staticky ztužil. Po zjištění, že původní konstrukci pozednice bude možno zachovat a
místy nahradit, aniž by se příliš zvýšila finanční náročnost stavby, bylo po domluvě se statikem, vlastníkem, prováděcí firmou, odbornou organizací státní památkové péče a výkonným orgánem státní památkové péče dohodnuto, že železobetonový věnec prováděn
nebude a přistoupí se pouze k opravě stávající dřevěné pozednice. MěÚ Domažlice –
ÚPP z tohoto důvodu vydal dne 21.10.2010 rozhodnutí o změně způsobu provádění
opravy pozednice krovu bývalé fary čp. 1 ve Štítarech. Současně s tím byl změněn i rozpočet stavby, aniž by se měnila původní finanční výše rozpočtu. Opravu krovu prováděla
společnost Renovum – stavební činnost s.r.o. ze Staňkova. Práce byly provedeny velmi
kvalitně. S ohledem na skutečnost, že v krovu byly po rozkrytí zjištěny značné statické
poruchy, bylo ustoupeno od používání dřevěných kolíkových spojů, které byly nahrazeny
ocelovými svorníky s kovářsky upravenými hlavicemi. Původní krov byl dokladem velice
kvalitní tesařské práce pravděpodobně z období pozdně barokní přestavby fary. Provedená oprava dochovala jeho kulturně-historické kvality a původní konstrukční řešení je
zcela čitelné, jakožto jsou jasně rozpoznatelné i nové zásahy. Oprava hlavně zajistila statické ztužení krovové konstrukce a dále již nehrozí jeho poškození. Dožilá střešní krytina
(80. léta 20. stol.) byla nahrazena novou.

