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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 nemovitosti Obce hl. m. Praha - městské části Praha 1, IČ 00063410,
sídlem Vodičkova 18, Praha 1, kterou podala firma QUADRA PROJECT s. r. o., IČ 26764768,
Plzeňská 59, Praha 5, v zastoupení na základě plné moci ze dne 23. 3. 2021, o vydání závazného
stanoviska
ve věci obnova objektu č. p. 163, k. ú. Staré Město, Karlova 30, Praha 1, který je kulturní
památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod registračním číslem
38282/1-80 a je v památkové rezervaci v hl. m. Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971
Sb., o památkové rezervaci v hl. m. Praze,
spočívající v udržovacích pracích v bytové jednotce č. 11 v zadní části dvorního křídla
s těmito podrobnostmi:
− odstranění nášlapových vrstev podlahy (PVC, keramické dlažby), keramického obkladu stěn,
omítky na stropu obývací místnosti včetně rákosu, oškrábání výmalby, demontáž
zařizovacích předmětů a kuchyňské linky, lokálních plynových topných těles, instalačních
rozvodů, některých dveřních křídel a zárubní
− rozšíření dveřního otvoru do koupelny, vysekání nových drážek pro instalační rozvody
− částečná výměna podkladní vrstvy nášlapových vrstev podlahy (dřevoštěpkových desek 2x
12 mm)
− nová rákosová omítka stropu na v obývací místnosti
− oprava povrchu omítky afabionů, zapravení drážek a průrazů ve zdech
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nový keramický obklad stěn v koupelně, WC (na výšku místnosti) a kuchyňském koutu
nové nášlapové vrstvy podlahy (PVC, keramická dlažba)
repase oken (na WC včetně ostění)
repase dveřních křídel a zárubní (obložkových, ocelových)
nový nátěr oken a dveří
nová plná otvíravá kazetová křídla dvoukřídlých dveří mezi obývací místností a ložnicí (dle
technické zprávy) či mezi halou a obývací místností (dle tabulky výplní), provedená dle
nynějších vyměňovaných dveřních křídel
nahrazení prosklení jednokřídlých dveří do komory plnou výplní
nové jednokřídlé plné dveře do koupelny s otvíravým křídlem, obložkovou zárubní (osazeny
ve zvětšeném dveřním otvoru)
nátěr oken a dveří v interiéru bytu lomenou bílou barvou v odstínu „slonová kost“
osazení nových zařizovacích předmětů
nové instalační rozvody (vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace), vedeny v trasách
starých instalačních rozvodů, u podlahy v lištách nebo viditelně (vytápění)
nové vytápění, plynový kotel odkouřen koaxiálním potrubím 80/125 mm vyvedeným nad
střechu trasou odkouření nynějšího kotle, topná tělesa ocelová, desková a trubková
nová výmalba (bílá)

a vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko podle
§ 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Provedení navrhovaných prací dle předložené projektové dokumentace „NÁZEV A MÍSTO
STAVBY: UDRŽOVACÍ PÁCE BYT. JEDNOTKY Č.11 Karlova 30, Praha 1 - Staré Město“,
uložené na MHMP OPP, datované 04/2021, zpracované firmou QUADRA PROJECT s. r. o., IČ
26764768, Plzeňská 59, Praha 5, Ing. Martinem Čadkem, ČKAIT 0004936, Ing. Martinem
Padevětem, je z hlediska zájmů státní památkové péče p ř í p u s t n é za této podmínky:
Vápenná štuková omítka na stěnách a stropu bude opravena materiály se složením a zrnitostí
materiálů opravované omítky. Výmalba stěn a stropu bude provedena vápenným nátěrem.
Odůvodnění:
Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, byla dne 14. 4. 2021 podána oprávněnou osobou žádost o vydání
závazného stanoviska k výše uvedenému záměru.
K žádosti byly přiloženy tyto doklady a podklady: plná moc vlastníka nemovitosti k zastupování
firmou QUADRA PROJECT s. r. o. při projednání věci s MHMP OPP, projektová
dokumentace identifikovaná včetně fotografické dokumentace.
MHMP OPP požádal dne 26. 4. 2021 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v
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.
Dne 5. 5. 2021 MHMP OPP vydal usnesení č. j. MHMP 620303/2021, jímž rozhodl v souladu s
§ 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád), ve spojení s § 76 správního řádu a § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), tak, že
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lhůta pro vydání závazného stanoviska činí 60 dnů od podání bezvadné žádosti o závazné
stanovisko. Žadatel byl o této skutečnosti vyrozuměn přípisem č. j. MHMP 620414/2021 ze dne
5. 5. 2021, který mu byl doručen dne 7. 5. 2021.
Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ ÚOP PR č. j. NPÚ311/33736/2021 ze dne 7. 5. 2021, které MHMP OPP obdržel dne 7. 5. 2021, v němž odborná
organizace konstatuje, že zamýšlené práce budou v souladu se zájmem ochrany kulturně
historických hodnot dotčeného objektu za této podmínky: Stavební zapravení drážek a finální
povrchy (malta a nátěry) budou provedeny vápenným materiálem bez novodobých zpevňovačů
(např. perlinka).
Odborná organizace ve svém vyjádření uvedla toto upozornění: Zástupci NPÚ ÚOP PR bude
umožněno provádění památkového dohledu nad prováděním komplexní péče o kulturní památky
v rámci kontrolních dní stavby, a to ve smyslu § 32 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zahájení prací bude v předstihu písemně
oznámeno NPÚ ÚOP PR.
Žadateli byla v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním závazného stanoviska ve
věci dána možnost vyjádřit se k podkladům pro závazné stanovisko. Žadatel této možnosti
nevyužil.
MHMP OPP, který žádost posoudil, se ztotožnil s písemným vyjádřením odborné organizace
s tím, že provedení prací dle předloženého návrhu je z hlediska zájmů státní památkové péče
přípustné za podmínky uvedené ve výrokové části závazného stanoviska.
Dotčený objekt je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních
památek pod registračním číslem 38282/1-80 a je v památkové rezervaci v hl. m. Praze,
prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hl. m. Praze, prohlášené
nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hl. m. Praze. Památková rezervace v
hl. m. Praze, představující historické jádro Prahy, byla v r. 1992 zařazena do Seznamu
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Dům „U Nevěsty" je původem gotický,
v období renezance rozšířený, v době baroka a klasicismu upravený. Třípatrový řadový dům na
nepravidelném pozemku uzavírá spolu s čtyřpatrovým a dvoupatrovým dvorním křídlem dvorek
lichoběžníkového půdorysu. Památková hodnota objektu spočívá v tom, že je dokladem
urbanisticko-stavebního vývoje dané staroměstské lokality, v architektonických komponentech
dochovaných z jednotlivých historických stavebních etap.
Předmětem ochrany objektu - kulturní památky je objekt jako celek, tzn. jeho vodorovné a
svislé nosné konstrukce, nenosné a výplňové konstrukce a prvky, detaily, řemeslné a uměleckořemeslné prvky, v daném případě zděné konstrukce, stropní konstrukce, povrchy stěn (omítka) a
stropu (rákosová omítka), výplně otvorů (okna, dveře).
Ve výše citovaném vládním nařízení se pro stavební činnost v památkové rezervaci stanoví, že
veškeré úpravy nemovitých kulturních památek i jejich souborů, dotýkající se vnitřní i vnější
architektury, musí být řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení j ejich hmotné
podstaty, jejich přiměřenému společenskému využití a dalšímu zhodnocování výtvarných a
dokumentárních funkcí.
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K podmínce, kterou omezil provedení zamýšlených prací, MHMP OPP uvádí toto odůvodnění:
Vápenná štuková omítka na stěnách a stropu v bytu, dotčeném navrhovanými pracemi, tvoří
hmotnou podstatu památkové bonity objektu, mající hodnotu historického dokumentu
vypovídajícího o stavebních technologiích a řemeslných dovednostech své doby. Proto je
žádoucí tradiční omítku zachovat v jejím dochovaném provedení, bez použití novodobých
materiálů - armovací sítě (perlinky), opravit a zapravit ji po uložení instalačních rozvodů jen
materiály, z nichž je provedena, čímž bude eliminován výskyt poruch omítky, tedy její nevratný
úbytek. Výmalbu je třeba provést nátěrovým materiálem (vápenným) slučitelným s podkladem,
na který bude aplikován (tradiční vápennou štukovou omítku).
Realizace navrhovaných prací nebude při splnění podmínky v rozporu s ochranou předmětného
objektu a hodnot v památkové rezervaci v hl. m. Praze.
Podle § 29 odst. 2 písm. b), § 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 o opravném prostředku:
Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 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. 6 správního
řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného
stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením
§ 149 odst. 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Mgr. Jiří S k a l i c k ý
ředitel odboru
podepsáno elektronicky
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