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Věc: restaurační zahrádka (Staroměstská restaurace) před domem č.p. 549 na pozemku
parc. č. 1090, k. ú. Staré Město, Staroměstské náměstí, Praha 1 —— Národní kulturní
památka, Pražská památková rezervace - podnět k zahájení řízení z moci úřední
Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako orgán
státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně & místně příslušný podle zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový

zákon), zjistil při výkonu svěřených pravomocí, že výše uvedená zahrádka svým provedením
není v souladu se závazným stanoviskem MHMP OPP.
Zásadní změna oproti předchozímu stavu zahrádky je, že byla odstraněna markýza se sedlovou

střechou kolmou k fasádě & nahrazena pevnou, masivní dřevěnou konstrukci s prosklením (do
výšky cca. 1,4m) s tkaninou na střeše, která tvoří v podstatě verandu s pultovou střechou před

domem.
Objekt je nemovitou kulturní památkou ('R.č.Ú.s. 38630/1 — 295), pozemek č. parc. 1109 je
součástí Národní kulturní památky Staroměstské náměstí (R.č.Ú.s. 38169/1-16) a ieží v
památkové rezervaci vhlavuím městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o

památkové rezervaci v hlavním městě Praze.
MHMP OPP ve věci zřízení restaurační zahrádky vydal závazné stanovisko pod č. j.
108824/2015 ze dne 21.4.2015, kterým byla za podmínek povolena zahrádka bez mobilního
zastínění, bez ohrazení. Jak předchozí stav (zahrádka zakrytá markýzou se sedlovou střechou),
tak i stávající provedení zahrádky jsou tak v rozporu se zájmy památkové péče a s vydaným
závazným stanoviskem MHMP OPP.
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Shora uvedené závazné stanovisko bylo vydáno v souladu s ustanovením & 11 odst. 3 zákona č.
20/ 1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydávají správní úřady a
orgány krajů a. obcí svá rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, jimiž mohou být
dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturních památek nebo
památkových rezervací a památkových zón a na jejich vhodném Využití, jen na základě
závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče (MHMP OPP). Dle ustanovení
5 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, MHMP OPP zabezpečuje předpoklady pro komplexní péčí o kulturní památky a

nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně
nebo ochranném pásmu, a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán státní správy na návrh

nebo zvlastniho podnětu závazné stanovisko a poskytuje další podklady do řízení vedených
jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů.
Jelikož výše uvedená restaurační zahrádka není v souladu s vydaným závazným stanoviskem
MHMP OPP, podáváme vám tímto podnět k zaháiení řízení z moci úřední, jako věcně & místně
příslušnému dopravnímu úřadu, který ve věci vydal rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
vydaného v souladu s š 25 a násl. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů. Obsah závazného stanoviska MHMP OPP je pro výrokovou část
rozhodnutí správního orgánu závazný a případné podmínky stanovené v závazném stanovisku
by měly být začleněny do podmínek správního rozhodnutí. Porušuie-li právnická nebo fyzická
osoba podmínky stanovené v rozhodnutí o vydání povolení, silniční správní úřad M&M
odnětí povolení .

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, vás žádám o provedení dalších případných opatření
v souladu se zákonem a o poskytnutí informace, jak bylo s podnětem naloženo.
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