Bc. et BcA. Vendula Fedorčáková
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Feige Petr [feige.petr@npu.cz]
29. června 2018 14:51
Bc. et BcA. Vendula Fedorčáková; Mgr. Jaroslav Zeman; Freiwillig Petr
RE: Česká Lípa_prosba

Dobrý den, vzhledem k tomu, že objekt č.p. 159 je nemovitou kulturní památkou (č. rejstříku 10686/5-5626) budeme
požadovat zachování maxima historických konstrukcí. Objekt č.p. 158 je v podstatě pouze uliční fasáda s podpůrnou
konstrukcí a bylo by vhodné ji zachovat a do stavby zakomponovat. Dále upozorňuji, že podoba zástavba v dané
lokalitě může být omezena Regulačním plánem centrální zóny Česká Lípa (přijatým Obecně závaznou vyhláškou
města Česká Lípa č. 8/2006).
S pozdravem
Bc. Petr Feige
Odbor péče o památkový fond
oddělení garantů území

Jablonecká 642/23
460 01 Liberec 1
tel.:
mob.:
E-mail:
web:

485 222 422
602 106 422
feige.petr@npu.cz
http://www.npu.cz

Myslete na přírodu... Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail?

From: Bc. et BcA. Vendula Fedorčáková [mailto:fedorcakova@mucl.cz]
Sent: Friday, June 29, 2018 2:02 PM
To: Mgr. Jaroslav Zeman
Cc: feige.petr@npu.cz
Subject: RE: Česká Lípa_prosba

Dobrý den,
děkuji za rychlou odpověď – poprosila bych ještě, jaké podklady budete potřebovat?
V podstatě Vám mohu zaslat odkaz na zadání soutěže (soutěžní podmínky) s tím, že bychom chtěli znát Vaše
stanovisko na míru zachování stávajících objektů č.p. 158 a č.p. 159. (viz. předchozí mail)
http://www.cenapp.cz/cz/index.php?page=architektonicke-souteze/ceska-lipa
Předem moc děkuji, V. Fedorčáková

Bc. et BcA. Vendula Fedorčáková
referent rozvoje města
odbor rozvoje města a investic

MěÚ Česká Lípa,
nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa
tel.: + 420 487 881 248
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e-mail: fedorcakova@mucl.cz
ID DS: bkfbe3p
From: Mgr. Jaroslav Zeman [mailto:zeman.jaroslav@npu.cz]
Sent: Friday, June 29, 2018 1:44 PM
To: Bc. et BcA. Vendula Fedorčáková
Cc: Feige Petr, Bc.
Subject: Re: Česká Lípa_prosba

Dobrý den,
předpokládám, že se jedná o projednání v rámci naší Interní odborné komise, nerad bych Petru
Feigemu lezl do zelí. To určitě není problém, ideální bude, když dáte podklady Petrovi a na komisi
to společně s dalšími členy projednáme.
Hezký víkend,
Mgr. Jaroslav Zeman, Ph.D.
Odbor péče o památkový fond
oddělení garantů území

Jablonecká 642/23
460 01 Liberec 1
tel.:
mob.:
E-mail:

485 222 424
775 443 231
zeman.jaroslav@npu.cz

web:

http://www.npu.cz

Myslete na přírodu... Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail?

Obsah této zprávy je důvěrný a je určen pouze uvedeným adresátům. Týká-li se tato zpráva jednání o smlouvě (či její úpravě), bere adresát v návaznosti na §
1729 odst. 1 občanského zákoníku, na vědomí, že v Národním památkovém ústavu, státní příspěvkové organizaci, podléhá právní jednání zákonem a vnitřně
stanovenému postupu, a že příslušná smlouva či její změna bude uzavřena teprve po výslovném dosažení dohody o celém jejím obsahu, a to písemně v listinné
podobě, podepsané oprávněnými zástupci, anebo na základě písemné objednávky podepsané naším oprávněným zástupcem. Odesílatel zprávy dále vylučuje
přijetí jakékoliv nabídky pouhým chováním jakékoliv smluvní strany, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem
dle §1740 odst. 3 občanského zákoníku se vylučuje.

Od: "Bc. et BcA. Vendula Fedorčáková" <fedorcakova@mucl.cz>
Komu: "Mgr. Jaroslav Zeman" <zeman.jaroslav@npu.cz>
Odesláno: Pátek, 29 Červen, 2018 1:38:48 Odp.
Předmět: Česká Lípa_prosba
Dobrý den, pane Zemane,
od kolegyň z památkového odd. MěÚ jsem dostala Váš kontakt a chtěla bych se tímto zeptat, jestli bychom se na Vás
mohli obrátit s prosbou o odbornou konzultaci k objektu č. p. 158 a č. p. 159 v České Lípě v souvislosti s vypsanou
architektonickou soutěží na budovu Městské knihovny v České Lípě?
Jde nám především o pohled památkové péče na míru respektování hmoty obou budov v závislosti na jejich
historické hodnotě a výškové limity případné novostavby.
Předem velmi děkuji a přeji příjemný začátek prázdnin.
S pozdravem V. Fedorčáková
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Bc. et BcA. Vendula Fedorčáková
referent rozvoje města
odbor rozvoje města a investic

MěÚ Česká Lípa,
nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa
tel.: + 420 487 881 248
e-mail: fedorcakova@mucl.cz
ID DS: bkfbe3p
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