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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
_,

_. k.ú Staré Město, Dlouhá ., Praha 1

_

R 0 2 h o d n u t í
Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. jako příslušný výkonný orgán
památkové éče na území hlavního města Prahy posoudil žádost nájemce nemovitosti

Společnosti _ zastoupenou

ředitelkou společnosti _

ve věci zřízení restaurační zahrádky před domem _, k.ú. Staré Město,
Dlouhá . Praha ! /objekt se nachází na území Pražské památkové rezervace chráněné
UNÉSCOL
spočívající v umístěni restaurační zahrádky před objektem_ o velikosti 12 m2 a na

ostrůvku v křížení ulic Dlouhá, Kozí a V kolkovně o velikosti 16 m vybavené letním barem,
v umístění dvou markýz nad výkladci po stranách vstupu do restaurace,
a vydává podle ustanovení š 14 odst. 3 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve
znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:
Provedení prací dle předloženého návrhu je z hlediska zájmů památkové péče
p ř í p u s t n ě pouze za těchto podmínek:
1/ Regtauračm' zghgádka nebude umístěna na ostrůvek křížení ulic.
2/ Na gljčni fggáglg nebgdgg gsggeny stahovací mangu.
3/ Zařízení bude provozováno přímo na dlažbě bez pódia. a bez vymezeni zábradlím nebo
jinou zábranou.
4/ Bude zvolen esteticky vhodný nábytek ( např. dřevěný. proutěný, ratanový nebo
kovový ). Je nepřípustný plastový nábytek.
5/ Venkovní nábytek bude denně večer odstraňován.
6/ Zastíněni je možné pouze jednotlivými textilními slunečníky na dřevěné konstrukci.
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Podle ustanoveni & 14 odst. 1/2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve
znění pozdějších předpisů, byla podána oprávněnou osobou žádost o vydání závazného

stanoviska k umístění restauračních zahrádek před _ a na ostrůvku, Dlouhá |,
Praha 1- Staré město.
Ve smyslu ustanovení 5 14 odst. 6 citovaného zákona bylo ve věci vydáno odborné
vyjádření Pražského ústavu památkové péče čj. lO290/00/R/Ho ze dne 9.8.2000, ve kterém
tato odborná organizace připouští návrh umístěni restauračních zahrádek při splnění
stanovených podmínek.
»
Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, který žádost posoudil, se ztotožnil
s odborným vyjádřením příslušné odborné organizace státní památkové s tím„ že umístění
předmětné dočasné restaurační zahrádky je z hlediska památkové péče přípustné za podmínek
uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. Restaurační zahrádka je pouze dočasným
nestavebním zařízením, které není trvale & pevně spojeno ani s žádným objektem, ani
s komunikací. proto její instalací nedojde k poškození zájmů památkové péče.
Před vydáním tohoto _rozhodnuti byl žadatel seznámen s podklady pro závazné
stanovisko ( odb. vyjádření PUPP ) dopisem dne 21.8.2000 a nevznesl námitky.

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.

P 0 u č e n í
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k ministerstvu kultury ČR, a to do 15 dnů

ode dne jeho doručení. prostřednictvím odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.
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Domčuje se: _
Na vědomí:

OÚ Praha 1, odbor výstavby
MHMP — OOA
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PUPP, referent
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Za správnost: ak.arch. !. Samšová &

