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Věc: Barevný nátěr loubí před objektem č.p. 107, k.ú. Smíchov, Švédská 39, Praha 5.
Odbor památkové péče Magistrám hl. m. Prahy, jako příslušný výkonný orgán
památkové péče na území hlavního města Prahy Vám na základě Vašeho..padněuLsděh1je;
Fasáda a sloupy loubí přízemního objektu mezi domem č.p. 1716, Švédská 41 a domem

č.p. 1845, Švédská 37, kde je umístěna prodejna potravin a provozovna Huny Maxima, jsou
opatřeny nátěrem v zářivě žiutém odstínu, který je z hlediska památkové péče a v kontextu

s okolní zámvbou zcela nevhodný. Loubí je siumváno na hranici zahrady, která je, spolu s

objektem č.p. 107, Švédská 39, ncmovitog kultmní památkou, zapsanou ve Státním seznamu
nemovitých kuInu-ních památek pod Rč.U.s 1-1392 - usedlost Hřebenka. Budova je vjádru
raně barokním objekmm ze 17. století s výramou moderní přátavbou vletech 1926 - 1928.
Celá lokalita leží na úwní památkové zóny Smíchov.
'

Dle ustanovení 5 14 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších
předpisů, je vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která je kulturní památkou, leží

v památkové rezervací, památkové zóně či v ochranném pásmu kulmmí památky nebo
pamáxkové rezeche, povinen k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím
na takové nemovitosti, si předem vyžádat závazné stanovisko oman úřadu, v Praze je to

odbor památkové péče Magistátu.: hl. m. Prahy. Příslušný správní orgán se po provedeném
správním řízení vyjádří formpu závamého stanoviska, zda navrhované práce jsou z hlediska

památkové péče připusmé a stanoví ákladm' podmínky, za jakých lze tyto práce provést.
V případě, na který jste upozornil, se tak nastalo. Po prověření předmětné věcí Vám
OPP MHMP sděluje, že žlutý nátěr, provedený na fasádě & sloupech loubi výše uvedeného
objektujezhlediskapamátkovépéčenepřípustný.
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