Magistrát
hlavního města Prahy
odbor památkové péče

vag dopis značky/ze dne

OPP 5977/97

Věc:

Vyřizuje flinka

Naše značka

Smetánková/24482041

Praha
13. 8. 1997

č.
závazné stanovisko podle ustanovení 5 14 odst. 2 zákč . 20/87 Sb., ve znění zák.

242/92 Sb. kinstalaci výsuvné rolety nad vstupem _ Vězeňská . Praha 1 Staré Město

R 0 2 h o d n u t !
orgán
Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, jako příslušný výkonný

iamátkové iéče na územi hlavního města Prahy posoudil žádost _
ve věci instalace výsuvné rolety nad vstupem _ Vězeňská., Praha 1 - Staré
Město
ve znění
a vydává podle ustanovení 5 14 odst. 2 zák. č. 20/87 Sb., o státní památkové péči
zákona č. 242/92 Sb., toto závazné stanovisko:

OPP MHMP souhlasí s osazením výsuvné rolety nad vstupem do restaurace za těchto

podmínek:
]! Šířka výsuvné rolety bude maximálně 380 cm, osvětlena bude pouze stávajícími

lampičkami po stranách vstupu do restaurace.

2! Roieta bude plátěná ve světle béžovém odstínu, v ploše rolety bude nápis

„Restauracc“ provedený v tmavě zelené barvě a logo firmy.

3/ Bude odstraněna světelná reklama a nahrazena vývěsním praporcem. Řešení
praporce není předmětem tohoto vyjádření.
Případné změny požaduje OPP MHMP předložit ke schválení.

_Odůvodnění
Ve smyslu ustanovení 9 14 odst. 6 citovaného zákona bylo ve věci vydáno odborné

vyjádření Pražského ústavu památkové péče čj. 10269197 ze dne 16. 7. 97.

__________„___________.__—
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Dům _ Vězeňská- se nachází na

území Pražské památkové rezervace

markýzy nenaruší
chráněné UNESCO. Při dodržení podmínek výroku rozhodnutí instalace
architekturu objektu.

OPP MHMP, který žádost posoudil, se ztotožňuje s odborným vyjádřením PUPP.

je uvedeno ve výroku
Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak
tohoto rozhodnutí.

P 0 u č e n 5
ČR, a to do 15 dnů
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k ministerstvu kultury
Magistrátu hl. m. Prahy.
ode dne jeho doručení, prostřednictvím odboru památkové péče

M .JiřinaKnížková
vedoucí odboru

Rozdělovník: adresát

OU Praha 1, odbor výstavby
PUPP

referent

Za správnost Fišerová ??
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Pražský ústav památkové péče
Národní 37, 110 00 Praha 1 - Staré Město

te1.: 2421 3813
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Váš dopis zn.

Vyřizuje
Mgr.Sovinová

Naše značka
10269/97/R/Sov

i

Praha
16.7.1997

Věc:
em f'podklad pro
_ Vězeňská-— umístění výsuvné rolety nad vstup
závazné rozhodnutí vydávané OPP MHMP!

vydává podle
Pražský ústav památkové péče na základě Vaší žádosti

odst.2, k výše uvedené
zákona č.20/l987 Sb. o státní památkové péči, š 14,

věci toto

v y j á d ř e n i :

Osazení výsuvné plátěné rolety nad vstupem do restaurace je
p ř í p u s t n é

za předpokladu splnění těchto podmínek:

pouze
1. Šířka rolety bude maximáině 3800 mm, osvětlena bude
stávajícími lampičkami po stranách vstupu.
bude umístěn
2.Roleta bude ve světle béžovém odstínu & na ní v ploše
nápis „Restaurace“ v tmavě zelené barvě a logo firmy.
S.Bude

odstraněna světelná reklama a nahrazena vhodnějším

vývěsnim

tak
štítem. Jeho návrh je třeba v předstihu projednat s PUPP, stejně
způsob jeho osvětlení.
í

Odůvodnění:

Dům _ je na území Pražské památkové rezervace. Navržené
označení

provozovny

respektuje

charakter

prostředí

&

nenarušuje

.

architekturu objektu.
[
rozhodnutí
Závazné
Staroměstské nám.4, Praha 1.

vydá

Odbor

památkové

péče

MHMP,

;
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