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Vyřizuje/linka
V Prazedne:27.7.2015
Mgr. Klára Michalicovď 220 407 458

Praha 5, usedlost Cibulka čp. 118' k. ú. Košíře,nemovitá kulturní památka rej. č.
v Úsxp 40321tt-1375- sdělenírrýsledkušetření

PamátkováinspekceMinisterstvakultury (dálejen ,,Památkováinspekce..)na zíkladě vaší
Žádosti o informace k výsledkůmšetřeníve věci záctrany usedlosti Cibulka, k. ú. Košíře,
Praha 5, která je vedena v Ústředním seznamukulturníchpamátek ČR pod rejstříkovým
číslem4032|l | -|375,sdělujenrásleduj
ící:
MagistráthlavníhoměstaPrahy, odbor památkovépéěe(dalejen ,,Magistrát*),od dubnado
červencetohoto roku provedl v souladuse zákonem ě.25512012Sb., o kontrole (kontrolní
řád), kontroluplněnípovinnostívlastníkakulturnípamátky usedlostiCibulka, vyplyvajících
památkovépéěi,kterése mj. úěastniltaké
z ust. $ 9 odst. I zil<onač.20lI987 Sb., o strífrrí
jako
pracovníkPamátkovéinspekce
přizvaná osoba.Podle sděleníMagistrátubyla kontrola
ukončenapodle $ 18 písm.a) kontrolníhořádu marnýmuplynutímlhůtypro podanínárnitek
d n e1 6 . 7 . 2 0 1 5 .
Z protokolu o kontrole jasně vyplývá, Že vlastník kulfurní památky neplní povinnosti
stanovenému ziíkonem o státnípamátkovépéěi,nepeěuje o zachováni kulturní památky,
ji před ohroŽením,poškozenímani znehodnocením.
neudrŽujeji v dobrémstavuonechrrání
potvrdil,žehavarijnístav kulturnípamátkyje způsoben
Výsledek kontroly tedyjednoznaěné
dlouhodobýmneprováděnímzik|adni údrŽby.
V současné
době by měl Magistrát přistoupit k zahájentÍizenípodle $ 10 odst. l zál<ona
o státní památkové péěi ve věci vydrfurírozhodnutí o opatřeních, která bude vlastník
předmětnékulturní památky povinen ve stanovenélhůtěučinit. opatření pro zabezpečení
předmětnékulturnípamátky by měla vycházet ze zdokumentovárrístavu předmětnékultumí
památkya zjištěníporucha jejich pffčinprovedenýchv rámci kontroly.
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Památková inspekcebude celou zá|ežitostnadále sledovat. Zjistí.|ipokračující
nedostatky
v péčio kulturnípamátku,nawhneMagistrátuopatřeník jejich ódstranBni.
S Žádostío aktuálnípřehled dosud udělenýchpokut a podnětu na vyvlastněnípředmětné
kulturní památky se prosím obratle prímó na Magistrrít,kÍerý páate zákona
o státní
ie
památkovépéčipříslušnýukládatpokutyza nepečovrání
o kulturnípu-.a.ry a navrhovatjejich
vyvlastnění.Magistráttakédisponujeveškerymipodkladyke kontrole.
S pozdravem

fu- t2.r*/

/JUDr. Martin Zidek
ředitélPamátkovéinspekceMK

Na vědomí
Magistrát hlavního města Prahy, odbor pamrítkové
péěe,JungmaÍrnova35, 111 2I Praha I
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