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HLAVNÍ mEm'o PRAHA

' '

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ODBOR PAMATKOVĚ PÉČE

VPraze:

Č.j.;

wmpsmo/mmm

Vyřizuje:
Telefon:

Ing. arch. Ilona Můllerová
2448 2453

312001
.

Věc: _, parc.č.., k.ú. Staré Město, V kolkovněl, Praha 1 - předzahrádka
Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP —_ OPP), jako příslušný
výkonný orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy, Vám ve výše uvedené

věci sděluje, že předložený záměr zřízení předzahrádky před domem _ parc.č. _,
k.ú. Staré Město, V kolkovně ., Praha ,! nelze kvalifikovat jako stavbu, stavební změnu ani

jako udržovací práce a proto se na toto podání nevztahuje ustanovení š 14 odst. 2 zák. č.
20/1957 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, to znamená že závazné
stanovisko nebude vydáno.
Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče “vydává na žádost Obce him.
m" tské části Praha ] Vodičkova 18 Praha 1, zastoupené na základě plné moci panem
_ 7.5.2001 ve výše uvedené věci toto
stanovisko:

Z hlediska památkové péče je výše předložený záměr
přípustný
za těchto podmínek:
1. Zařízení bude přímo na diažbč bez pódia & bez vymezení zábradlím nebo jiným ohrazením,
Vežikost bude 1 m 12,5 m.

2. Bude použítklasický kavárenský nábytek jednoduchého tvaru, dřevěný, ratanový, proutěný
nebo kovový. Použití plastového nábytku je nepřípustné
3. Zastínění bude provedeno jednotlivými textilními slunečníky nebo výsuvnými markýzami,

provedenými jako kopie původních markýz, včetně detailů kování, dochovaných na
výkladcích objektu _ v ulici V kolkovně. Na markýzách je možno umístit pouze

název provozovny, nesmějí však být použity jako reklamní plocha.

Odůvodnění: Objekt _ je v centru Pražské památkové re ervace a zřízení
předzahrádky je za uvedených podmínek akceptovatelné.
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