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

Památková inspekce Ministerstva kultury (dále jen ,,Památková inspekce..) na zíkladě vaší
Žádosti o informace k výsledkům šetření ve věci záctrany usedlosti Cibulka, k. ú. Košíře,
Praha 5, která je vedena v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým
číslem 4032| l | -|375, sděluje nrásleduj ící:

Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péěe (dale jen ,,Magistrát*), od dubna do
července tohoto roku provedl v souladu se zákonem ě.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), kontrolu plnění povinností vlastníka kulturní památky usedlosti Cibulka, vyplyvajících
z ust. $ 9 odst. I zil<ona č.20lI987 Sb., o strífrrí památkové péěi, které se mj. úěastnil také
pracovník Památkové inspekce jako přizvaná osoba. Podle sdělení Magistrátu byla kontrola
ukončena podle $ 18 písm. a) kontrolního řádu marným uplynutím lhůty pro podaní nárnitek
dne 16.7 .2015.

Z protokolu o kontrole jasně vyplývá, Že vlastník kulfurní památky neplní povinnosti
stanovené mu ziíkonem o státní památkové péěi, nepeěuje o zachováni kulturní památky,
neudrŽuje ji v dobrém stavuo nechrrání ji před ohroŽením, poškozením ani znehodnocením.
Výsledek kontroly tedy jednoznaěné potvrdil, že havarijní stav kulturní památky je způsoben
dlouhodobým neprováděním zik|adni údrŽby.

V současné době by měl Magistrát přistoupit k zahájent Íizení podle $ 10 odst. l zál<ona
o státní památkové péěi ve věci vydrfurí rozhodnutí o opatřeních, která bude vlastník
předmětné kulturní památky povinen ve stanovené lhůtě učinit. opatření pro zabezpečení
předmětné kulturní památky by měla vycházet ze zdokumentovárrí stavu předmětné kultumí
památky a zjištění poruch a jejich pffčin provedených v rámci kontroly.
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Památková inspekce bude celou zá|ežitost nadále sledovat. Zjistí.|i pokračující nedostatkyv péči o kulturní památku, nawhne Magistrátu opatření k jejich ódstranBni.

S Žádostí o aktuální přehled dosud udělených pokut a podnětu na vyvlastnění předmětné
kulturní památky se prosím obratle prímó na Magistrrít, kÍerý ie páate zákona o státnípamátkové péči příslušný ukládat pokuty za nepečovrání o kulturní pu-.a.ry a navrhovat jejich
vyvlastnění. Magistrát také disponuje veškerymi podklady ke kontrole.

S pozdravem
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/JUDr. Martin Zidek

ředitél Památkové inspekce MK

Na vědomí
Magistrát hlavního města Prahy, odbor pamrítkové péěe, JungmaÍrnova 35, 11 1 2I Praha I
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