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Odbor památkové péče
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Oddělení státní správy památkové péče
.

- dle rozdělovníku -

.
Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:
Mgr. Petra Vinařová

Č. j.:
MHMP 1537165/2019

236 002 557
Počet listů/příloh: 2/0

Sp. zn.:

Datum:

S-MHMP 1268377/2019

30.07.2019

Věc: žádost 0 pos kytnutí infomace podle 5 14 odst. 7 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb.,

0 svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane architekte,

Magistrát

hlavního

města

Prahy,

odbor

památkové

péče

(dále jen

MHMP

OPP),

jako věcně a místně příslušný správní orgán státní památkové péče na území hlavnňlo města

Prahy, obdržel dne 25.6.2019 vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/ 1999 Sb.,
o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o svobodném přístupu k informacím“), ve které žádáte o závazná stanoviska vydaná k Vámi

speciňkovaným nemovitostem.
MHMP OPP Vám předává závazná stanovisky uvedená v přůom, která byla vydaná ke

stavebním projektům na Vámi specifikovaných nemovitostech, konkrétně:
...závazná stanoviska odboru památkové péče (MHMP OPP) ve věci změny stavby

na nemovitostiparc. č. 3521/1, k.ú. 7290510 Smíchov (stavby na pozemku č.p. 545)
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Nemovitosti č. p. 545, a č. parc. 3521/1, k. ú. Smíchov, Plzeňská 42, Praha 5,
jsou v památkové zóně Smíchov, prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. hl. m.
Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové Zóny a o určení podmínek jejich
ochrany.
S pozdravem

Mgr. Jiří Skalický
ředitel odboru památkové péče
podepsáno elektronicky

Přílohy:
1. závazné stanovisko č.j. MHMP 281586/2006 ze dne 1.11.2006

2. závazné stanovisko č.j. MHMP 343939/2007 ze dne 15.10.2007
3. závazné stanovisko sp. zn. S—M11MP 1341647/2016 ze dne 6.1.2017

Rozdělovník:
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