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Vážená pan—
Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP) obdržel Vaši žádost o
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to
konkrétně:

-

Na základě jakého právního či jiného předpisu, popř. doporučení je u rekonstrukcí či
vestaveb bytových domů na území Pražské památkové rezervace vyžadována
bezbariérovost, event. vybudování výtahů?

-

Jaké jsou aktuálně platné normy pro parametry hlavního schodiště v bytových domech?

K Vašim dotazům MHMP OPP uvádí následující:
Právní předpisy, dle kterých MHMP OP P vykonává státní správu na úseku památkové péče,
upravují pouze požadavky sledované z hlediska předmětu ochrany památkové péče, tedy

ochranu hodnot stávajících dochovaných historických konstrukcí & zásahů do nich. MHMP OPP
nepracuje ani s žádnými normami. Pouze z hlediska ochrany stávajících konstrukcí u památkově
chráněných objektů a na památkově chráněných územích jako dotčený orgán vznáší požadavky,
resp. omezení k navrženým stavebním úpravám. MHMP OPP bezbariérovost, event.

vybudování výtahů nevyžaduje, ani neuplatňuje žádné normy pro parametry stavebních úprav.
Postup při povolování staveb, jejich změn a úprav & náležitosti příslušných dokumentací

upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, a předpisy vydané k jeho provedení.

1/2
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Vzhledem k tomu„ že MHMP OPP vykonává působnost na úseku státní památkové péče,
nikoliv práva stavebnůlo, doporučuji Vám požádat místně příslušný stavební úřad 0 informace
v rozsahu shora uvedeném.
S pozdravem

Mgr. Jiří Skalický
ředitel odboru památkové péče
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