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Váš dopis znaky
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Naše znaka

Vyizuje/linka

V Praze dne: 07.04.2017

MK 26259/2017 OPP
MK-S 13553/2016 OPP
Mgr. Šiková Lucie/273

Vc: Sdlení k podntu na zahájení pezkumného ízení podle ustanovení § 149 odst. 5
správního ádu ve vci závazného stanoviska Magistrátu hlavního msta Prahy, odboru
památkové pée, .j. MHMP 1274630/2016, sp. zn. S-MHMP 129062/2016 Baštová, ze dne
25.7.2016 - revitalizace Václavského námstí – úsek Na Píkop – Vodikova, k.ú. Nové
Msto, Praha 1
Ministerstvo kultury eviduje Váš podnt .j. NPÚ-311/80028/2016 ze dne 18. 10.
2016 na zahájení pezkumného ízení ve vci závazného stanoviska Magistrátu hlavního
msta Prahy, odboru památkové pée, .j. MHMP 1274630/2016, sp. zn. S-MHMP
129062/2016 Baštová, ze dne 25.7.2016, vydaného v režimu ustanovení § 149 správního ádu
k zámru úprav dolní ásti Václavského námstí na pozemcích parc. . 2306/1, 2329,
2377/1, 2381/1, 2306/5 a 2306/6, v k.ú. Nové Msto, Václavské námstí, v intervalu od ulice
Na Píkop po ulici Jindišská, Praha 1, v rozsahu pedložené projektové dokumentace
„Revitalizace Václavského námstí - úsek Na Píkop - Vodikova“, kterou zpracoval Doc.
Ing. arch. Jakub Cígler (KA 00195), Cígler Marani architects a.s., Námstí 14. íjna 17, 150
00 Praha 5, v 12/2015, pro územní ízení.
Ministerstvo kultury vyizovalo soubžn i žádost odvolacího stavebního orgánuMagistrátu hlavního msta Prahy, odboru stavebního ádu, podle ustanovení § 149 odst. 4
správního ádu, o potvrzení nebo zmnu závazného stanoviska Magistrátu hlavního msta
Prahy, odboru památkové pée, .j. MHMP 1274630/2016, sp. zn. S-MHMP 129062/2016
Baštová, ze dne 25.7.2016, a to na základ odvolání úastníka stavebního ízení - Klubu Za
starou Prahu, z.s., proti územnímu rozhodnutí Úadu Mstské ásti Praha 1, odboru výstavby,
sp.zn. SUMCP1/119916/2016/VÝS-Zi-2/parc. . 2306/1, .j. UMCP1 18/3314/2016, ze dne
11.11.2016, když odvoláním byl napaden i obsah výše uvedeného závazného stanoviska
Magistrátu hlavního msta Prahy, odboru památkové pée. V tomto ízení bylo závazné
stanovisko Magistrátu hlavního msta Prahy, odboru památkové pée, .j. MHMP
1274630/2016, sp. zn. S-MHMP 129062/2016 Baštová, ze dne 25. 7. 2016, zmnno tak, že:
Píprava navrhovaných prací v rozsahu pedložené projektové dokumentace
„Revitalizace Václavského námstí - úsek Na Píkop - Vodikova“, kterou zpracoval Doc.

Ing. arch. Jakub Cígler (KA 00195), Cígler Marani architects a.s., Námstí 14. íjna 17, 150
00 Praha 5, v 12/2015, pro územní ízení, je:
v ásti A - vybudování podzemní konstrukce vjezdu z p. 837 (Darex) a vjezdové a
výjezdové rampy do podzemních garáží - z hlediska zájm památkové pée nepípustná
v ásti B – materiálové ešení dlažeb, zachování pvodních obrubník, návrhu mobiliáe,
technických prvk a osvtlení, provedení technických prvk v chodníku, návrhu nových
poloh Citylight vitrín a panel (prvky mstského interiéru), je z hlediska zájm památkové
pée realizovatelná za tchto podmínek:
1. Chodníková mozaiková dlažba bude provedena z vápence (dle pedchozího návrhu), a
nikoli ze žuly, hmatové prvky pro osoby se sníženou schopností orientace budou
provedeny v barv okolní dlažby.
2. Pvodní masivní žulové obrubníky zstanou zachovány (v nových pozicích), budou
pouze doplnny shodnými. Pejezdy pes chodníky do dom budou ponechány a
doplnny ve stávající kamenné dlažb.
3. Bude zpracován detailní návrh konkrétního typu, materiál a rozmr mobiliáe
technických prvk navržených v dlažb chodník a vozovky (kanalizaní vpusti,
hydranty atd.) a osvtlení. Návrh bude pedložen Národnímu památkovému ústavu
k posouzení v dalším stupni projektové dokumentace.
4. Vložené prvky v rámci chodníku (rabátka, šachty, kolektor, kanalizaní vpusti,
stožáry veejného osvtlení, stromové obruby atd.) nebudou lemovány bordurou
v chodníkové mozaice.
5. Bude zpracován návrh konkrétního umístní stánk vetn jejich rozmr a vzhledu.
Návrh bude pedložen Národnímu památkovému ústavu k posouzení v dalším stupni
projektové dokumentace.
Kopie textu zmnného závazného stanoviska Vám byla postoupena.
Vzhledem ke shora uvedenému a skutenosti, že v ízení o žádosti odvolacího
stavebního orgánu ohledn potvrzení nebo zmny doteného závazného stanoviska podle
ustanovení § 149 odst. 4 správního ádu byla Ministerstvem kultury posuzována jak vcná
správnost, tak i zákonnost závazného stanoviska, a toto bylo práv pro nezákonnost a vcnou
nesprávnost zmnno v ásti A na nepípustné (viz .j. MK 26180/2017 OPP), konstatujeme,
že Váš podnt byl již vyízen v rámci shora uvedeného ízení.
S pozdravem
JUDr. Václav Karmazín
vedoucí právního oddlení
v odboru památkové pée Ministerstva kultury
Kopie na vdomí:
Magistrát hlavního msta Prahy, odbor památkové pée
Magistrát hlavního msta Prahy, odbor stavebního ádu
Klub za Starou Prahu
Otisk úedního razítka

