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Magistrát hlavního města Prahy 
 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu


Přítomni:

Doc. PhDr. Marie Benešová, DrSc.
Ing. arch. Otto Dvořák
PhDr. Josef Holeček
Pavel Jerie
Ing. arch. Zdeněk Lukeš
Ing. arch. Petr Malinský
PhDr. Ivan Muchka
Ing. arch. Jiří Musálek
Ing. arch. Jan Sedlák




Omluveni:
Prof. ing. arch. Miroslav Baše
Doc. Ing. arch. Jakub Cigler
Prof. PhDr. Mojmír Horyna
Mgr. Jiřina Knížková
Mgr. Věra Müllerová
PhDr. Ladislav Špaček
PhDr. Michael Zachař




Zapsala:
Mgr. Bohuslava Fuxová


…………………………………



Ověřil:
Ing. arch. Jiří Musálek, předseda Sboru expertů
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Program



Půdní vestavba
Čp. 1133, k.ú. Smíchov, U Nikolajky 25, Praha 5
MHMP 132822/2004
Vyřizuje: Mgr. Zeman

Novostavba obytného souboru rezidence Korunní
Č.parcel. 3050, k.ú. Vinohrady, Korunní, Praha 10
MHMP 197214/2005
Vyřizuje: Ing.arch. Baštová

Výměna špaletových oken na fasádě do ulice za zdvojená okna typu EURO
Čp. 2294, k.ú. Vinohrady, Fričova 3, Praha 2 
Čp. 374, k.ú. Vršovice, Moskevská 27, Praha 10
MHMP  236975/2005, 
MHMP 227187/2005
Vyřizuje: Ing.arch. Baštová

Různé

Nástavba a přístavba obytného domu
Čp. 295, k.ú. Břevnov, Šlikova 33, Praha 6
MHMP 72427/2005
Vyřizuje: ak.arch. Šamšová

Nástavba objektu
Čp. 741, k.ú. Holešovice, Veverkova 25, Praha 7
MHMP 146121/2005
Vyřizuje: Ing. Dolečková	





1.
Půdní vestavba
čp.1133, k.ú. Smíchov, U Nikolajky 25, Praha 5

Číslo jednací:

MHMP 132822/2004

Vyřizuje:
Mgr.Zeman

Přizváni:
za projektanta : Ing.arch. Darek Dupal  
Architektonický ateliér A.B.D., Šítkova 1, 110 00 Praha 1

Dokumentace:
studie

Předmět jednání:
Předmětem předložené dokumentace je návrh na vestavbu pěti bytů do podkroví domu a přístavba bezšachtového výtahu. Půdní vestavba je řešena ve dvou úrovních, tři byty jsou řešeny jako mezonetové. Výška hřebene střechy zůstane zachována. 

Stanovisko NPÚ:
Žádost na NPÚ – 5.5.2005
Vyjádření NPÚ – 31.5.2005
Vyřizovala – Ing.arch. Doležalová
Návrh ze strany NPÚ vyloučený – hmotová nadměrnost nástavby vzhledem k sousedním objektům. Zvýšením dvorní části objektu o dvě patra by došlo k nadměrnému hmotovému růstu ve střešní krajině a ke změně charakteru dvorního průčelí objektu a vnitrobloku.

Usnesení: 
Předložené řešení Sbor expertů doporučuje upravit posunutím štítové zdi nástavby ke stávající štítové zdi s průběžným protažením fasády až k hřebeni nástavby bez uskočení s tím, že předložené řešení do ulice je akceptovatelné.

Hlasování:

Sbor expertů přijal toto usnesení jednomyslně (6 členů).
2.
Novostavba obytného souboru Rezidence Korunní
(č.parc. 3050, 3051/1, 3051/2, 3051/3, 3051/5, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056/1, 3056/1, 3056/2, 3056/3, 3057, 4246, 3030/1, 3030/2, 3030/3, 3030/4, 3030/5, 4256/4, 4314/2), 
k.ú. Vinohrady, ulice Korunní, Praha 10

Číslo jednací:
197214/2005/Baš

Vyřizuje:
Ing. arch. Zdeňka Baštová

Přizváni:
Ing. arch. Oleg Haman

Dokumentace:
ÚPD 


Předmět jednání:

výstavba nového obytného souboru „Rezidence Korunní“ 
- připojení obyt. souboru na inženýrské sítě v ulicích Korunní a Říčanská
- doplnění obytného souboru  v části severního křídla drobnými obchody 
- půdorysné řešení souboru ve tvaru vinohradského bloku 
- ponechání  vnitřní nezastavěné plochy se zelení 
- umístění zeleně, park. mobiliáře a objektu s kašnou mezi sever. Křídlem
 a Korunní 
- obdob. pojednání plochy býv. točny trolejbusů za křižovatkou Korunní - Benešovská
- řešení hlavního vstupu do areálu ze strany ulice Korunní 
- vedení pěší komunikace podél severního křídla 
- propojení ulice Korunní a Hradešínské novou pěší komunikací 
- lemování východního křídla  předzahrádkami 
- podsklepení celého areálu v objemu tří podlaží 
- situování hromad. garáže v části 1.PP (cca 35 stání) a v 2. – 3.PP 
(cca 415 stání)   - řešení vjezdu do garáže a výjezdu aut z parkovacích stání v 1.PP 
z Říčanské ulice 
- situování hlavního výjezdu do ulice Korunní

- výstavba východní části  areálu (podél  Říčanské ulice) s 5 nadzemními podlažími 
- provedení pátého podlaží jako ustupujícího, s podnoží vyrovnávající svažitý terén 
- výstavba jižní části areálu s šesti nadzemními podlažími (6. podlaží jako ustupující) 
- výstavba západní části areálu se sedmi nadzemními podlažími 
- provedení sedmého podlaží jako ustupujícího 
- realizace uliční fronty podél Korunní ulice s osm nadzemními podlažími
- provedení severovýchodního nároží o celkové výšce devíti podlaží 
- řešení ustupujících NP na vých., již. a západní straně v podobě solitérních hmot
- realizace solitérních hmot obdélného půdorysu různé velikosti
- převážné horizontální členění fasád v 1. – 3.NP (zimní zahrady)
- členění od úrovně stropu nad 3.NP převážně vertikální 
- uplatnění prvků typu lodžií a zimních zahrad a velkoformátových oken  
ve fasádách  

Stanovisko NPÚ:

MHMP - OKP dne 9.9.2005 požádal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze, o zpracování odborného vyjádření k předloženému návrhu v termínu do 26.9.2005.

Ve smyslu ustanovení § l4 odst. 6 citovaného zákona bylo ve věci vydáno odborné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze, č.j. 12804/2005/a/M (Ing. arch. Bártová) ze dne 1.11.2005, které MHMP - OKP obdržel dne 2.10.2005. Ve svém vyjádření tato odborná organizace navrhované práce nepřipouští z následujících důvodů:

	novou zástavbu je nutné z  architektonického hlediska více přiblížit měřítku lokality (Říčanská ulice – souvislá zástavba vil),

je požadováno odsazení 1-2 posledních podlaží od líce severní 
a východní fasády.

Diskuse:

Výškově a urbanisticky je předložené řešení akceptovatelné, jedná se 
o přechodovou oblast a zlom regulací.

Usnesení:

Předložené řešení je akceptovatelné.


Hlasování:

Sbor expertů přijal toto usnesení jednomyslně (7 členů).


3. 
Výměna špaletových oken na fasádě do ulice 
za dřevěná zdvojená okna typu Euro
čp. 2294, k.ú.Vinohrady, Fričova 3, Praha 2 
č.p. 374, k.ú. Vršovice, Moskevská 27, Praha 10


Čísla jednací:

236975/2005/Baš
227187/2005/Baš

Vyřizuje:
Ing. arch. Zdeňka Baštová

Dokumentace:
k ohlášení udržovacích prací

Předmět jednání:
- výměně stávajících špaletových oken za zdvojená okna s Europrofily
- odstranění špalet
- provedení nových oken s obdobnou vnější pohledovou profilací 

Stanovisko NPÚ:

Fričova 3 

MHMP - OKP dne 19.10.2005 požádal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze, o zpracování odborného vyjádření k předloženému návrhu v termínu do 9.11.2005.

Ve smyslu ustanovení § l4 odst. 6 citovaného zákona bylo ve věci vydáno odborné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze, č.j. 14695/2005/a/M (Ing. arch. Hubrtová) ze dne 7.11.2005, které MHMP - OKP obdržel dne 9.11.2005. Ve svém vyjádření tato odborná organizace navrhované práce nepřipouští z následujících důvodů:

	osazením jednoduchého okna by došlo k porušení efektu prostorovosti fasády,

bylo by popřeno pohledově se uplatňující zdvojení okenních křídel.



Moskevská 27

MHMP - OKP dne 4.10.2005 požádal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze, o zpracování odborného vyjádření k předloženému návrhu v termínu do 19.10.2005.

Ve smyslu ustanovení § l4 odst. 6 citovaného zákona bylo ve věci vydáno odborné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze, č.j. 13811/2005/a/M (Ing. arch. Tins) ze dne 18.10.2005, které MHMP - OKP obdržel dne 19.11.2005. Ve svém vyjádření tato odborná organizace navrhované práce připouští za podmínek:

	nová okna budou kopiemi původních oken,

okenní otvory budou zachovány v původní velikosti,
dojde k začištění omítek v souladu s charakterem domu.

Diskuse – obecně k problematice výměny špaletových oken:

U funkcionalistických domů a poválečné architektury spatřuje Sbor expertů velkou volnost v osazování oken. Měla by být vždy zachována symetričnost objektu a neměněn systém oken.
Kromě objektů, které jsou památkově chráněné nebo které jsou od významných architektů, lze připustit výměnu špaletových oken za zdvojená EURO okna s tím, že je třeba zachovat rysy původních oken.


Další diskuse k problematice výměny špaletových oken byla odložena na příští jednání.


Usnesení: 

U těchto dvou konkrétních objektů lze připustit výměnu špaletového okna za zdvojená.

Hlasování:

Sbor expertů přijal toto usnesení jednomyslně (7 členů).

4.
Nástavba a přístavba obytného řadového domu
čp.259, k.ú. Břevnov, Šlikova 33, Praha 6

Číslo jednací:
72427/2005/Šam

Vyřizuje:
Ak.arch. Šamšová

Přizváni:
Ing. Petr Slavíček, Atelier Slavíček

Dokumentace:
Architektonický atelier Slavíček, Národní 10, Praha 1   PD 06 - 09/2005

Předmět jednání:

Předmětem předložené dokumentace je návrh stavebních úprav předmětného domu pro bydlení, spočívající v jednopodlažní nástavbě, zbudování podkroví, zřízení průjezdu do dvora se zajištění parkování a celkové rekonstrukci sítí 
a povrchů.

Stanovisko NPÚ:

MHMP - OKP podruhé požádal dne 12.10. 2005 NPÚ HMP k přepracované dokumentaci dvorní fasády

ve věci vydáno odborné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze, č.j. 14151/2005/a/M ze dne 27.10.2005/ Ing.Cibulková	      

předložený návrh realizovatelný za těchto podmínek:

	Dvorní fasáda bude omítaná, barevnost bude tlumená nekontrastní s navazující zástavbou (bílá nebude křídová, nýbrž lomená, např. 
do smetanova, šedé atp.).

Čela oplechování budou výškově co nejmenší.
Střešní krytina bude tašková pálená.
Komínové hlavy budou omítnuty a nebudou barevně pigmentovány.

Vzhledem k tomu, že objekt se v prostoru památkové zóny prakticky pohledově neuplatňuje, lze připustit navrhované dostavby. V režimu ochrany památkové zóny je však nutné, aby dostavba byla svým provedením 
a vzhledem nerušivým doplněním historického prostředí. Je žádoucí respektovat architekturu v jejich typických proporcích a detailech a respektovat klasické stavební technologie a materiály. Nyní předložený návrh zapracoval náměty vzešlé z odborných konzultací s památkovými orgány.

Usnesení: 

Sbor expertů nesouhlasí s předloženým návrhem.

Hlasování:

Sbor expertů přijal toto usnesení většinou hlasů (8 členů), 1 člen byl proti.






5.
Nástavba objektu
č.p. 741, k.ú. Holešovice, Veverkova 25, Praha 7

Číslo jednací:
146121/05/Haj

Vyřizuje:
ing. Dolečková

Přizváni:
Ing. Arch. Luboš Sejkora

Dokumentace:
05/05 – projekt pro územní řízení – Architektonický ateliér ULTRA, Novoškolská 2, 190 00 Praha 9

Předmět jednání:
Předmětem předložené dokumentace je návrh na přeložení výměníkové stanice,  nástavbu domu, při které vznikne pět nových bytových jednotek, návrh na vytvoření  jedenácti garážových stání a vestavby osobního výtahu.

Stanovisko NPÚ:
žádost na NPÚ – 20.7.2005
vyjádření NPÚ – 8.8 2005
vyřizovala – Bc. Lacinová
návrh ze strany NPÚ vyloučený – změna původního architektonického ztvárnění funkcionalistického objektu, svou neúměrnou hmotou je nástavba v tomto prostředí památkové zóny nepřijatelná

Diskuse:

Jedná o mimořádně cennou stavbu včetně detailů interiéru. Sbor expertů s politováním konstatoval, že se objekt není dosud zapsán za nemovitou kulturní památku.
Fasádu objektu je vhodné nekombinovat (zachovat obklad v jemně jiném barevném odstínu).

Doporučení: 

Dopracované varianty jednopatrové nástavby budou předloženy na příštím jednání Sboru expertů.



