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závazné stanovisko podle ustanovení 5 14 odst. 3 zákona. č. 20/1987 Sb. o státní

památkové péči ve zněníšozdějšich předpisů.

č.p. 107, k.ú. Smíchov, védská 39, Praha 5

*

.

ROZHODNUTÍ

]

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP - OPP), jako příslušný
výkonný orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy, posoudil žádost

'

"

vlasmíkaobjektu(
společnosti

"

zastoupeného na zaklade plné moci ze dne 7.4.2003

'

'

'

'

"

“

'

'

ve věci výměny stávajících výkladců :: oken v objektu č.p. 107, k.ú. Smíchov, Švédská 39,
,
Praha 5

'

labjekt je v památkové zóně Smíchov, prohlášené vyhláškou HMP č. 10/ 1993 Sb.
o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany/

spočívající ve výměně stávajících výkladců, nové dřevěné výkladce budou osazeny do
stávajících stavebních otvorů, členění výkladců je upraveno a zmenšeno (budou vyzděny
parapety), barva rámů bude hnědá dle stávající

a vydává podle ustanovení 5 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve
znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené proiektové dokumentace pro
stavební povoiení, zpracované v dubnu 2003 společností '
zájmů státní
je z hlediska
.
*: památkové péče p ř í p u s t n ě zatéto podminky:
_
1. V případě užití izolačních dvojskel budou jejich vnitřní distanční pásky v barvě rámů

výkladců, oken'á'dveří, to znamená hnědé.
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Odůvodnění:

'

Podle ustanovení 5 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o stáiní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů byla dne 12.5.2003 podána oprávněnou osobou žádost o vydání
závamého stanoviska k návrhu výše uvedených stavebních úprav v rozsahu předložené
dokumentace.
Š

.

-

Žádost obsahuje výpis z katastru nemovitostí, plnou moc, výpis z obchodního '

rejstriku“ zmocněnce, návyk nových výkladců & fotodokmnentaci stávajícího stavu.

!
MHMP - OPP dne 14.5.2003 požádal Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v hl. m. Praze, o zpracování odborného vyjádření !( předloženému návrhu
v termínu do 30.5.2003.
Ve smyslu ustanovení 5 14 odst. 6 citovaného zákona bylo ve věci vydáno odborné
vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze, č.j.

7156/2003/a/M ze dne 17.6.2003, které MHMP — OPP obdržel dne 18.6.2003. Ve svém

,

vyjádření tato odborná organimce navrhované práce připouští bez podmínek.

Účasmík řízzní byl s timto podkladem pro vydání závazného stanoviska seznámen dne

24.6.2003 a ve stanovené lhůtě vůči němu neuplatnil žádné námitky nebo návrhy.

MHMP - OPP, který žádost posoudiL se ne zcela ztotožnil s odborným vyjádřením
příslušné odborné organizace státní památkové péče s tím, že provedeni prací, uvedených
vpředloženém návrhu, je zhlediska zájmů státní památkové péče přípustné za podmínky,

—

.

uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.
V současnosti je v dotčených výkladcích & dveřích zasklení jednoduché a vzhledem
k tomu, že v žádosti nový způsob zasklení nebyl blíže specifikován, je nutné v případě nového
zasklení izolačními dvojskly splnit výše uvedenou podmínlm. PřeStože objekt vznikl
v nedávné době, bylo by zasklení izolačními dvojskly s běžnou distanční lištou stříbrné barvy
vtéto lokalitě nevhodným rušivým novodobým prvkem, který by nepřiměřeně přitahoval
odlesky, zvláště v kontrastu !: okolním drobným stavbám jako je například protější barokní

kaplička.
;

Dotčený objekt je v památkové zóně Smíchov & je chráněn ve smyslu citovaného
zákona a vyhlášky HMP č. 10/1993 Sb. o prohlášení částí území hl. m Prahy za památkové
zóny a o určení podmínek jejich ochrany.
Po provedeňém správním řízení ve věci rozhodl příslušný Správní orgán v souladu
s platnou právní úpravou tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 (patnácti) dnů ode dne jeho doručení odvolání

k Ministerstvu kulnu'y ČR, podáním u Magistrátu hL m. Prahy, odboru památkové péče.
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