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Věc: závazné stanovisko podle ustanovení 5 14 odst. 3 zák.č. 20/1987 Sb, o státní
památkové Péči ve znění pozdějších předpisů
_ V kolkovněl, Vězeňská., Praha 1, k.ú. Staré Město — stavebni úpraw přízemí
& suterénu

Rozhodnutí
Odbor památkové péče MHMP, "ako příslušný výkonný orgán posoudil žádost pana
„ň na základě plné moci 21 Smlouvy
o smlouvě budoucí s Městskou částí Praha 1
ve věci stavebních úprav přízemí a suterénu domu _ V kolkovně . Vězeňská.,
Praha ], k.ú. Staré Město — lnemovitost na území Pražské památkové rezervace, vyhlášené

nařízením vlády (366/1971 Sb. o památkové rezervaci v hlavním městě Praze/
a vydává podle ustanovení 5 14 odst. 3 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:
Provedení stavebních prací podle projektové dokumentace ke stavebnímu povoleni 2

02/2000: Zpracované—
je přípustné za těchto podmínek :
1 Bourací práce budou provedeny v tomto rozsahu :
o v přízemí budou rozšířeny 3 vstupní otvory,
. pro schodiště do suterénu bude vybourána 1/2 jednoho pole klenby,

. budou odstraněny 2 příčky,
. budou provedeny prostupy pro vedení VZT a vytápění,
. v suterénu budou v podlaze provedeny kanály pro rozvod VZT.
2. Přívod vzduchu bude veden ze dvora přes žaluzie osazené ve stávajících oknech,
odtah bude veden světlíkem.

3. Odkouřeni bude vedeno stávajícím zděným komínem, nikoli po dvorní fasádě, jak
je uvedeno v projektu.
4. Původní omítky budou vyspraveny, nové omítky budou vápenné štukové.
5. V přízemí bude nášlapná vrstva podlahy provedena jako kopie historické dlažby,

v suterénu bude položena cihelná dlažba.
6. Stávající výkladce s roletami budou repasovány.
7. Firemní označeni bude projednáno samostatně.
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Odůvodnění
Podle ust. & 14 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění

pozdějších předpisů, byla podána oprávněnou osobou žádost o vydání závazného stanoviska
ke stavebním úpravám přízemí & suterénu domu _, V kolkovně ., Vězeňská . Praha
1, k.ú. Staré Město.
Ve smyslu ustanovení 5 14, odst. 6 citovaného zákona bylo ve věci vydáno odborné

vyjádření Pražského ústavu památkové péče č.j. 4616/OO/R/So ze dne 9.5.2000, ve kterém
tato odborná organizace souhlasí s provedením rekonstrukce části přízemí a suterénu za
podmínek, uvedených ve vyjádření, předevšim provedení odkouření do světlíku nebo do
stávajícího komína & nikoli je vést po dvorní fasádě & provedení nových povrchů podlah podle
adekvátních povrchů z doby vzniku objektu.

Dům č.p. _ se nachází se na území Pražské památkové rezervace, památky

UNESCO.
Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, který žádost posoudil, se ztotožnil s
odborným vyjádřením příslušné odborné orgarúzace státní památkové péče s tím, že provedení

prací je z hlediska státní památkové péče přípustné za podmínek, uvedených ve výrokové části
rozhodnutí. Odkouřem' bude zaústěno do stávajícího komína, vedeni po dvorní fasádě se
nepřipouští, neboť by pohledově narušilo dvorní fasádu. V přízemí a suterénu se požaduje
provedení kopií historických dlažeb, typ bude konzultován před započetím stavby.
Po provedeném správním řízení ve věci rozhodl správní orgán v souladu s platnou
právní úpravou na úseku státní památkové péče tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 (patnácti) dnů ode dne jeho doručení
odvolání !( Ministerstvu kultury ČR podáním u zdejšího odboru.

Mgr.Jiřina Knížková
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Za správnost ; ing.arch. Můllerová
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