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Věc: stavba na č. parc. |87712, k. ú. Košíře, Praha 5, součást
4032111-1375. sdělení

Magistrát hlavního města Prahy' odbor památkové péěe (dále jen MHMP oPP), jako věcně a
místně příslušný správní orgán státní památkové péče nauzemi hlavního města Vám sděluje, že
kontrolní prohlídku stavby na č. parc. I877l2, k. ú. Košíře, Praha 5, součást kulturní památky
r. č,4032|lI-1375, nďídil MHMP-OPP za účelem ověření, zdaby|a provedena opatření uloŽená
rozhodnutím MHMP-OPP ze dne 2|.II'20|4, Kontrolní prohlídky dne 19.2,2015 se zúčastnili
pracovníci MHMP-OPP (JUDr. Cibulková, Ing. Dolečková), zásfupce vlastníka, pracovník
Národního památkovéhoTštářtl' územního oáborného pracoviště v hl. m. Praze,Na Perštýně 12,
l l0 00 Praha 1, pracovník Úřadu městské ěásti Praha 5, odbor stavební a infrastruktury, nám. 14.
října 138l/4.Praha 5 azpracovatel znaleckého posudku (statický a mykologický).

Předmětem ohledání shora uvedené stavby bylo splnění opatření uložených rozhodnutím
MHMP-OPP ze dne 2I,II.20I4, které nabylo právní moci dne I0.|2.20l4' kterým byla shora
uvedenému vlastníku uložena povinnost vykonat do 24.|.2015 následující opatření: odstranit
náletovou ze|eřt z okapů a střechy, zpracovat statický a mykologický posudek krovu a stropních
trámů a zajistit volné, otevřené okenní otvory sevemí fasády oSB deskami. Tato opatření měl
vlastník vykonat ve lhůtě do 24,I.20|5. Při kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že náletová ze|eň z
okapů a střechy byla odstraněna, kromě jedné v severní části střechy, statický a mykologický
posudek krovu a stropních trámů bude zpracován do 15,3.20|5 a otevřené okenní otvory severní
fasády oSB deskami nebyly za\<ryty' Dne 26.2.2015 obdržel MHMP-OPP vyjádření vlastníka
uvedené kulturní památky, ve kterém uvádí, že v termínu do 22.2,2015 by|a náletová zeleň
odstraněna a okna severní fasády by|aza|<ryta oSB deskami (dolo4pno fotodokumentací).
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