
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

458. 

USNESENÍ SENÁTU 

ze 14. schůze, konané dne 14. prosince 2011 

 
k Petici "Případ demolice domu č. p. 1601/II na Václavském náměstí, Praha 1 - 
systémové problémy památkové péče v Praze" /senátní tisk č. 173/ 
 
Senát 
 
I. b e r e    n a    v ě d o m í 

petici č. 19/11 „Případ demolice domu č. p. 1601/II na Václavském náměstí,     
Praha 1“ - systémové problémy památkové péče v Praze obsaženou v senátním 
tisku č. 173; 

 
 
II. k o n s t a t u j e ,    ž e  
 

a) petice č. 19/11 „Případ demolice domu č. p. 1601/II na Václavském náměstí, 
Praha 1“ - systémové problémy památkové péče v Praze je důvodná, 

b) Ministerstvo kultury ČR v souladu se záměry zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v tomto případě neplní ustanovení, že „stát chrání kulturní 
památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, 
významného činitele životního prostředí a nenahraditelného bohatství lidu“. 
V tomto případě plně nerespektuje účel zákona, kterým je mj. pečovat o 
kulturní památky a o jejich zachování, 

c) Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy se v tomto případě neřídí 
nařízením vlády č. 66/1971 Sb. o památkové rezervaci v hlavním městě Praze – 
že veškeré úpravy nemovitých kulturních památek i jejich souborů a objektů 
musí být řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné 
podstaty,k jejich dalšímu zhodnocení výtvarných a dokumentárních funkcí. 
Neřídí se podmínkou, že zpracování, posuzování a schvalování všech územních 
plánů, soutěžních úkolů i přípravné a projektové dokumentace staveb na území 
rezervace musí být prováděno se zřetelem ke kulturní hodnotě prostředí; 

 
III. d o p o r u č u j e 

Ministerstvu kultury ČR, Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy a jeho 
Sboru expertů a dalším kompetentním institucím  
- dodržovat zákon České národní rady č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 

a nařízení vlády č. 66/1971 Sb. o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, 



- respektovat veřejný zájem před utilitárními zájmy soukromých podnikatelských 
subjektů, 

- akceptovat kulturní práva občanů;  
 
IV. ž á d á 

a) Ministerstvo kultury ČR a Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy 
přehodnotit svou roli v rozhodování o zásahu do Pražské památkové rezervace 
v souladu s odpovídající legislativou, 

b) Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy podat Výboru pro vzdělávání, 
vědu, kulturu, lidská práva a petice informaci o vydaném závazném stanovisku 
žadateli k demolici č. p. 1601/II na Václavském náměstí, Praha 1, 

c) Odbor výstavby Městské části Praha 1 o průběžné poskytování  informací  
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice o dílčích krocích 
a rozhodnutích ve věci demolice č. p. 1601/II na Václavském náměstí, Praha 1. 

 
 

 
 
 
 
 

Milan Štěch  v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 

Miluše Horská  v. r. 
ověřovatelka Senátu 
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