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Váš dopis znaky

Naše znaka
Vyizuje/linka
V Praze dne: 16.3.2016
MK 19712/2016 OPP
Dvoáková Jana Ing. / 431
MK-S 13678/2015 OPP

Vc: ízení o prohlášení souboru budov Transgaz v ulicích Vinohradská a ímská,
Praha 2, Vinohrady, za kulturní památku – vyrozumní vlastníka o zahájení ízení
Ministerstvo kultury obdrželo podnt Klubu za starou Prahu ze dne 16. 9. 2015,
v nmž navrhl prohlášení souboru budov Transgaz v ulicích Vinohradská a ímská, Praha 2,
za kulturní památku. Podnt projednala poradní komise Ministerstva kultury pro hodnocení
návrh na prohlášení nemovitých vcí za kulturní památku na svém jednání dne 5. 2. 2016.
Akoli komise vzala v úvahu, že Národní památkový ústav, územní odborné pracovišt v hl.
m. Praze nedoporuil prohlášení navrženého souboru za kulturní památku, doporuila
jednomysln ministerstvu soubor prohlásit a zaadit do nj i sousední budovu . p. 365, díve
sídlo Svtové odborové organizace.
Ministerstvo podnt na základ shromáždných podklad vyhodnotilo, shledalo ho
dvodným a na jeho základ zahajuje správní ízení o prohlášení souboru „Transgaz“ za
kulturní památku. Soubor sestává z: budovy . p. 325 na pozemku parc. . 480/2, budovy
bez . p. na pozemku parc. . 480/3 a budovy . p. 365 na pozemku parc. . 491/1, a dále
pozemk parc. . 480/1-5, 480/11, 480/12, 491/1, k. ú. Vinohrady, Hl. m. Praha. Zákres
souboru do katastrální mapy je uveden v píloze tohoto dopisu.
Odvodnní: Jde o výjimené dílo architektury 70. let v echách, které odráží dobový
stylový pluralismus. Nedílnou souástí architektonické kompozice je i sousední budova, která
byla postavena jako sídlo Svtové odborové organizace.
Až do ukonení ízení, o jehož výsledku Vás budeme informovat, má vlastník
povinnost ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 citovaného zákona o státní památkové péi chránit

vc ped zniením, poškozením nebo odcizením a oznámit Ministerstvu kultury každou
zamýšlenou i uskutennou zmnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání.
Sdlujeme, že máte právo nahlížet do spis a poizovat si z nich výpisy. S Vašimi
pípadnými dotazy se obracejte na Národní památkový ústav - územní odborné pracovišt
v Praze, pípadn na odbor památkové pée Magistrátu hlavního msta Prahy.

Mgr. Petra Ulbrichová
vedoucí oddlení ochrany kulturních památek
v odboru památkové pée Ministerstva kultury

V píloze: zákres souboru do kopie katastrální mapy
Na vdomí: Národní památkový ústav, územní odborné pracovišt v hl. m. Praze
Klub za starou Prahu
V opise: vl.

