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ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako dotčený orgán

státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně & místně příslušný podle 5 29 odst.
2 písm. b), e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti ——
= v zastoupení na základě nájemní smlouvy, nedatováno, o vydání závazného

stanoviska ve věci nemovitosti _, k.ú. Staré Město, Kozí ., Praha 1,
který je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971
Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze,

spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:
návrh úpravy výkladců a vstupních dveří na nároží Vězeňské a Kozí ulice.
- repase autentických výkladců (tři kusy) do Kozí ulice,
- zhotovení kopií dvou výkladců do Vězeňské ulice s tím, Že budou vysouvací & budou mít

svinovací látkovou markýzu (RAL 8011 do schránky v nadpraží,
- nové kazetové prosklené dveře, odvozené z tvarosloví výkladců — západní dvoukřídlé jako
náhrada stávajících & východní trojkřídlé (jedno křídlo pevné a dvě otvírací) na místě dnešního
výkladce u nároží,
- po stranách vchodu umístěny skříňky na jídelní lístky, v horní části výstrč,

- výkladce i dveře zhotoveny z měkkého dřeva s krycím hnědým nátěrem (RAL 8017)
a vydává podle ustanovení % 14 odst. 2 v souladu s 5 14 odst. 3, 5 443 odst. 3 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko podle & 149
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Provedení

navrhovaných

prací

v rozsahu

ředložené

projektové

dokumentace

„Rekostrukce restaurace“, kterou zpracoval _ v
04/2012, je z hlediska zájmů státní památkové péče p ř í p 11 s t n ě bez podmínek.
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Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se všem žadatelům vyhovuje v plném rozsahu na základě
shromážděných ncrozporných podkladů, upouští se analogicky podle 5 68 odst. 4 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, od zdůvodnění tohoto závazného
stanoviska.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením & 149 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat samostatné odvolání, neboť
tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud ioto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět
výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením š 149 odst. 3 správního
řádu nebude provádět další dokazování & žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného
stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením g

149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.
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