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Ing. Michaela Půlpánová
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V Praze:
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19. 1. 2006

závazné stanovisko podle ustanovení 5 14 odst. 3 zákona. č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
č.p. 107, k. ú. Smíchov, Švédská 39, Praha 5

ROZHODNUTÍ
Magistrát 111. m, Prahy, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dáře jen
MI-IM'P - OKP), jako příslušný výkonný orgán státní památkové péče na území hlavního města
Prahy, posoudil žádost ,'
1 , zastoupené na základě plné
moci,
ve věci č.p. 107, k. ú. Smíchov, Švédská 39, Praha 5

— stavební úpravy stávajícího podkrovního blylu
/objekt je' nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek
pod R.č.U.s. 1-1392 & je v památkové zóně Smíchov, prohlášené vyhláškou HMP č. 10/1993
Sb., o prohlášení částí území hl. m, Prahy za památkové zóny a o určení podminek jejich
ochrany!
spočívající ve zřízení koupe1ny ve stávajícím podkrovním bytě v severním křídle bývalé

usedlosti Hřebenka
»
-

»

.

provedení zděné příčky v místě stávající provizorní komory, kde nově vznikne
koupelna
prodloužení stávajícího pultového vikýře () 190 cm, kde bude umístěno 60 cm vysoké
třídílné okno, povrch vikýře bude opláštěn pozinkovaným plechem s nátěrem v hnědé
barvě, žlab & svod bude z měděného plechu
provedení výměny stávajícího výlezu na střechu za nový rozměru 60/60 cm, který bude
oplechován měděným piechem.

& vydává podle ustanovení 5 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve
znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace pro
stavební povolení, zpracované
je z hlediska zájmů státní památkové
péče p ř í p 11 s t n ě za těchto podmínek:
Sídtonaňánskénáměstíz, 11001 Praha!
Pracoviště: Staroměstské náměstí 4„ 110 01 Praha 1
Emailzopp©cityofpmgne.cz
Bankovní spojení: První městská banka - č.ú. 2151575985000

ul.: 1420-1236 001111
fax: +420-236 011 7026
iČO: 064581
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1. Okno ve vikýři bude dřevěné a bude mít stejný tvar & profdaci jako okna stávající.
2_ Rám střešního výlezu bude co nejvíce zapuštěn do střešní krytiny a bude natřen
v barvě střešní krytiny.

Odůvodnění:

Podle ustanovení 5 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů byla dne 14. 11. 2005 podána oprávněnou osobou žádost o vydání
závazného stanoviska k návrhu výše uvedených stavebních úprav v rozsahu předložené
dokumentace,
Žádost obsahuje výpis zkatastru nemovitosti, plnou moc kzastupování vlastnika,
fotodokumentaci & dvě vyhotovení projektové dokumentace
MHMP » OKP dne 18. 11. 2005 požádal Národní památkový ústav,. územní odborné
pracoviště v hl. m. Praze, o zpracování odborného vyjádření k předloženému návrhu v termínu
do 7. 12. 2005.

Ve smyslu ustanovení 5 14 odst. 6 citovaného zákona bylo ve věci vydáno odborné
vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze, č.j.
_ 16104/2005/a/M ze dne 28. 12. 2005, které MHMP - OKP obdržel dne 30. 12. 2005. Ve svém

vyjádření tato odborná organizace uvádí, že návrh je realizovatelný za výše uvedených _
podminek.
Účastnila: řízení bylo v souladu s š 33 správního řádu umožněno seznámit se se
spísovým materiálem a ten vůči němu neuplatnil žádné námitky nebo návrhy
MHMP - OKP, který žádost posoudil, se zt'otožnil s odbomým vyjádřením příslušné
odborné organizace státní památkové péče s tím, že provedeni
prací, uvedených
v před1oženém návrhu, je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za podmínek,
uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. Část podmínky č. 1 odborného vyjádření neuvedl,
neboť je již obsažena v předloženém návrhu.
Dotčený objekt je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu
ku1tumích památek pod R.č.U.s. 1-1392 a je v památkové zóně Smíchov, a je chráněn ve
smyslu citovaného zákona a vyhlášky HMP č. 10/1993 Sb., o prohlášení části území hl. m„
Prahy za památkové zóny a o určení podminek jejich ochrany. Rozšíření pu1tového vikýře lze
akceptovat.
Při dodržení podmínek, stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, nejsou navrhované

práce v rozporu se zájmy státní památkové péče, chráněnými citovanými právními předpisy.
Po provedeném správním řízení ve věci rozhodl příslušný správní orgán v souladu

s platnou právní úpravou tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
WW

Sídlo: Mariánské nammi 2. 1 10 01 Praha 1

Pracoviště: Staroměstské mimčmí 4, 110 01 Praha 1
E-mnílt opp©cílyotbraguucz

Bankovní spojem: Prvni městská banka - č.ú. 27-5157—998/6000

tel.: +4zu.zsa 00 1111

129x;+420-236007026
IČO: 064581
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Proti tomuto rozhodnutí 1ze podat do 15 (patnácti) dnů ode dne jeho domčeni odvolání
kMinisterstvu kultury CR, podáním u Magistrátu hl. m. Prahy, odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
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Jan K n ě ž i\rře'k'í
ředitel odboru ' '
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Za správnost: Plnágá

Sídlo: Maňánxké náměstí , 1 10 01 Praha ;
Pracoviště: Staroměstské námčxli 4. 110 01 Praha 1

E-mařl: opp©cityofprague.cz
Bankovní spojení : První městská banka - č.ú. 2765739106000

mt.: +420-236 00 1111
fax: “120.236 00 7026

IČO: 064531

