Příloha č. 4
21. Historické centrum Prahy (Česká republika) (C 616bis)
Rozhodnutí: 42 COM 7B.21
Výbor pro světové dědictví,
1. Po posouzení dokumentu WHC/18/42.COM/7B.Add,
2. S připomenutím Rozhodnutí 36 COM 7B.73, které přijal na svém 36. zasedání (Petrohrad, 2012),
3. Zaznamenává informace předané a pokrok učiněný smluvním státem, který se týká
restaurátorských prací, projektu proměny Severojižní magistrály, a také přepracování návrhu plánu
řízení po doporučení ICOMOS;
4. Žádá smluvní stát, aby jednak dokončil plán řízení statku, včetně podrobností ohledně
ochranných opatření s odkazem na rozhodovací systém v rámci regulačních režimů, a zárověn aby
realizoval všechny související opatření a plány vymezující vhodné stupně zásahu u každého prvku
statku, jeho ochranného pásma i širšího prostředí, aby se předcházelo hrozbám pro jeho
výjimečnou světovou hodnotu (OUV);
5. Vybízí smluvní stát ke schválení všech náležitých právních dokumentů a novel, jako např.
"novela zákona o státní památkové péči", aby se posílila památková péče a správa památek, a
vyzývá smluvní stát, aby posílil pravomoc národního úřadu, který má na starosti naplnění Úmluvy o
světovém dědictví, aby se mohl soustředit na zásadní rozhodnutí ohledně zachování OUV statku;
6. Vyjadřuje značné znepokojení ohledně množství rozsáhlých projektů zástavby navržených v
ochranném pásmu statku a jeho širším okolí, stejně jako nedostatku konkrétních předpisů ohledně
výškové zástavby, která může mít podstatný dopad na OUV statku;
7. Žádá, aby smluvní stát zabránil další dezinterpretaci jeho předchozích rozhodnutí (zejména
Rozhodnutí 32 COM 7B.86) o omezení výškových budov a o rozsahu území dříve pojmenovaného
jako "Pankrácká pláň"; dále vyzývá smluvní stát, aby zavedl moratorium na větší projekty na území
statku, ochranného pásma a širšího okolí, které by mohly výrazně ovlivnit OUV statku dokud
nebudou vyvinuty a zavedeny vhodné předpisy, včetně plánu na omezení výškových budov s
konkrétními regulacemi zabraňujícími zhoršení škody již způsobené klastrem výškových budov;
8. Připomíná smluvnímu státu, aby v souladu s § 172 Směrnic k provádění předložil Centru
světového dědictví podrobnosti a posouzení dopadu na OUV (Heritage Impact Assessment – HIA) k
jakémukoliv navrženému projektu, který by mohl ovlivnit OUV statku společně se souhrnnou
zprávou HIA o projektech na území statku, jeho ochranného pásma a širšího okolí, se zaměřením
na jejich potenciální dopad na OUV statku, aby je mohly přezkoumat poradní orgány;
9. Také žádá, aby smluvní stát pozval společnou reaktivní monitorovací misi Centra světového
dědictví/ICOMOS, aby posoudila stav zachování statku, přezkoumala všechny probíhající studie a
návrhy a asistovala při hledání možností ohledně budoucí výstavby, která bude v souladu s OUV
statku, a dále aby přezkoumala, zda je statek vystaven hrozbám, které by mohly mít škodlivý dopad
na jeho vrozenou charakteristiku tak, že by statek mohl naplnit kritéria k zápisu na Seznam
světového dědictví v ohrožení dle § 179 Směrnic;
10. Dále žádá, aby do 1. prosince 2019 smluvní stát předložil Centru světového dědictví
aktualizovanou zprávu o stavu péče o statek a naplňování téhož k posouzení Výborem pro světové
dědictví na svém 44. zasedání v roce 2020.

