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HyAVNi MĚSTO PRAHA

MAGIS'I'RAT HLAVNÍHO mísu PRAHY
ODBOR KULTURY„ PAMÁTKOVÉ PECE
A CESTOVMHO RUCHU
Č.j.;

MHMP 558988f'2008/Kos

Vyřizuje:
Telefon;

Mgr. Jan Kostčncc Ph.D.
236 002 176

v Praze:

6.10.2008

ZAVAZNE STANOVISKO
Magistrát hlavního města Prahy, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(dále MHMP OKP), jako dotčený orgán státní památkové péče na území hlavního města
Prahy podle 5 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů (dále Zákona), obdržel dne 17.9.2008 žádost _

_ o vydání závazného stanoviska ve věci provedených prací
v domu _, k.ú. Staré Město, Dlouhá. Praha ]
/objekt je v památkové rezervaci v hl. m. Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/ 1971 Sb. ()
památkové rezervaci v hlavním městě Praze/
Spoč-ívajících v instalaci látkových, světle béžových markýz markýz nad výkladce obou
uličních průčelí.
MHMP OKP, jako dotčený orgán státní správy, vydává ve smyslu ustanovení g 4 odst.
2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)._ 5

136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů,
5 11 odst. 3, © 29 odst. 2 písm. b), 5 4421 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění, toto závazné stanovisko podle 5 149 zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení, ve znění pozdějších předpisů:
provedené prácejsou z hlediska zájmů státní památkové péče a k c c p t 0 v a t c 1 n e'. .

Odůvodnění:
K posouzení výše uvedených prací z hlediska zájmů státní památkové péče je podle
výše uvedených ustanovení zákona o státní památkové péči a stavebního zákona příslušný v

hlavním městě Praze MHMP OKP.
Dle ustanovení 5 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném

znění, je vlastník (správcei uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je
v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní

památky. nemovité národní kulturní památky nebo památkové rezervace. povinen
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kzamýš1ené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístěni nebo odstranění zařízení,
odstranění stavby úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitostí si předem
vyžádat závazné stanovisko přísiušného správního orgánu státní památkové péče (v Praze je
to MHMP OKP), ncní-1i Iato jeho povinnost podše tohoto zákona nebo na základě tohoto
zákona vyloučena (Šs 6a, 5 17).
Provedení & barevnost markýz nepoškodila historický výraz uličních průčelí domu ani
uliční interiér dotčené části památkové rezervace a MHMP -— OKP proto shledal provedené
práce z hlediska zájmů památkové péče akceptovatelnými.

Poučení [) opravném prostředku:
Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením & 149 odst.!

správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, podat samostatné odvolání, neboť tento úkon
není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše
uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením 5 149 odst. 3 Správního
řádu nebude prováděi daiší dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného
stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s

ustanovením & 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.
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