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ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako dotčený orgán
státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle © 29
odst. 2 písm. b), e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, posoudil Žádost vlastníka dotčených nemovitostí spol. Na Loužku, a.s., IČ :

28215931, se sídlem Svobodova 1961/1, Praha 2, kterou podala—,

— v zastoupení na základě plné moci ze dne
23.7.2018, ovydání závamého stanoviska ve věci novostavby na pozemcích parc. č.
1393, 1394/1 1394/2, 1408/14 a 1408/15, k.ú. Smíchov, Na Loužku, Praha 5,
které jsou v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze, vyhlášeném
rozhodnutím býv. odboru kultury NVP č.j. Ku1/5-932/81 ze dne 19.5.1981 o určení
ochranného pásma památkové rezervace v hL m. Praze a jeho doplňkem ze dne 9.7.1981,
kterými se určuje toto ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm,
spočívající v návrhu novostavby obytného objektu, s následujícími podrobnostmi:
-

novostavba tří čtyřpodlažních objektů na společné podnoží (1. PP), s plochou střechou,

+ 0,000 = 260,350 m n. m., atika 12,450 = 272,800 m n. m.,
-

fasáda — rastr prosklených & plných ploch,

—

napojení na stávající komunikace a inženýrské sítě

a vydává podle ustanovení 5 14 odst. 2 v souladu s š 14 odst. 3, & 44a odst. 3 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné
stanovisko podle 5 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů:
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Příprava navrhovaných prací V rozsahu předložené projektové dokumentace pro územní
řízení (ARCHITEKTONICKÝ ATELIER KAMAA s. r. 0., U Školské zahrady 23, Praha
8, Ing. arch. Karel Mrázek, 05/2018) — REZIDENCE NA LOUŽKU — novostavba“ je
z hlediska zájmů státní památkové péče p ř í p 11 s t n á bez podmínek.
Odůvodnění:
Podáním kvalifikované žádosti oprávněného subjektu bylo dne 30.5.2018 zahájeno řízení 0
vydání závazného stanoviska ve Věci uvedené V závazné části tohoto závazného stanoviska.
MHMP OPP v souladu s ustanovením (j 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen správní řád), zjišťoval stav Věci, o kterém nejsou důvodné
pochybnosti, a V souladu s ustanovením % 50 odst. 3 citovaného Zákona zjistil Všechny

okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu.
MHMP OPP požádal dne 12.6.2018 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
V hl. m. Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), o zpracování písemného vyjádření k předloženému
návrhu V zákonné lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování.
Ve smyslu ustanovení © 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), bylo ve Věci vydáno písemné vyjádření

NPÚ ÚOP PR č. j. NPÚ-311/47017/2018 ze dne 20.7.2018, které MHMP OPP obdržel
dne 23.7.2018. Ve svém vyjádření tato odborná organizace považuje navrhované práce za
realizovatelné bez podmínek.

MHMP OPP, který žádost posoudil, se Věcně ztotožnil s písemným vyjádřením NPÚ s tím,
Že provedení prací, uvedených V předloženém návrhu, je z hlediska zájmů státní památkové
péče přípustné bez podmínek.
Nemovitost dotčená zamýšlenou obnovou se nachází V ochranném pásmu památkové
rezervace Vhl. m. Praze, vyhlášeném rozhodnutím býv. odboru kultury NVP č.j. Ku1/5—
932/81 ze dne 19.5.1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace V hl. m. Praze a

jeho doplňkem ze dne 9.7.1981, kterými se určuje toto ochranné pásmo a podmínky pro
činnost V něm.
Cílem předmětného ochranného pásma je zajištění urbanistických a architektonických
hodnot na území památkové rezervace před rušivými Vlivy, vyvolanými stavebními
změnami V jejím okolí, které by ohrozily tyto hodnoty, nebo porušily urbanistickou
kompozici, měřítko, případně siluetu. Sledováno je působení stavebních souborů na
terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k památkové
rezervaci.
Předložený návrh novostavby tří čtyřpodlažních objektů není vrozporu s režimem
památkové ochrany stanoveným pro dané území, neboť realizace předloženého záměru
neohrozí hodnoty památkové rezervace, tj. její urbanistickou kompozici, měřítko a siluetu &
z hlediska památkové péče je tedy akceptovatelný.

2/3

Podle % 29 odst. 2 písm. b), 5 44a odst. 3 zákona č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči,

ve znění pozdějších předpisů, © 136 odst. 1 a © 149 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, je toto závazné stanovisko úkonem učiněným dotčeným
orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.
Poučení () opravném prostředku:
Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením 5 149 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, 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 & 149 odst. 4 správnmo řádu nebude provádět další dokazování a žádost
zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného správního úřadu je možné podat odvolání,
které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením © 149 odst. 5 správního řádu přezkoumáno
toto Závazné stanovisko.

Mgr.Jiří Skalický

ředitel odboru
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
I. Doručuje se do vlastních rukou

11. Na vědomí:

Odbor stavební úřad ÚMČ Praha 5

NPÚ ÚOP PR
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