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Praha 5 - Košíře - used|ost cibulka' čp' u8, čís|o reistříku ÚsKP 40321/1-1375 - Petice k záchraně
used|osti cibu|ka v Přaze 5 v Přírodním Darku Košíře . Moto|

Generá|ní ředite|ka Národního památkového ústavu obdrže|a dne 26.9' 2014 ,,Petici k záchraně
used|osti Cibu|ka v Praze 5 V Přírodním parku Košíře . Motol,,. Petici podpoři|o svým podpisem téměř 500
občanů. Petice požaduje opatření ve prospěch záchrany výše uvedené ku|turní památky s tím, že po
zkušenostech a po 25ti |etech devastace za optimá|ní považuje Vw|astnění podle $ 15 odst' 3 zákona č.
20/L987 sb., o státní památkové péči, V p|atném znění.

Národní Damátkov.Í ústav považuie požadavek petice za důvodnÝ a věcně opodstatněný.

Used|ost Cibu|ka je proh|ášena ku|turní památkou' Zákon o státní památkové péči uk|ádá V s 9 odst. 1
Vlastníku ku|turní památky povínnost na v|astní nák|ad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu
a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Ku|turní památku je povinen
užíVat pouze způsobem, kteni odpovídá jejímu ku|turně po|itickému významu, památkové hodnotě a
technickému stavu.

Used|ost Cibu|ka je d|ouhodobě Ve špatném stavebním stavu. Přes opakované u|ožení opatření pod|e 9
10 odst. 1 zákona č. 20/7987 sb' o státní památkové péči a opakované u|ožení pokut za nep|nění
zákonných povinností v|astníka Ve Vztahu ke ku|turní památce se dosud nepodaři|o zjednat nápravu' za
podstatnou považujeme i skutečnost, že zákon V|astníku uk|ádá nejen pečovat o zachování památky,
udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením a znehodnocením, a|e také užíVat ji
pouze způsobem, ktený odpovídá jejímu ku|turnímu významu a památkové hodnotě. Současný způsob
využití (squat) je s tímto požadavkem v hrubém rozporu. s oh|edem na |oka|itu, možnosti památky a také s
oh|edem na setrva|ý zájem veřejnosti o tuto památku a jejÍadekvátníVyužití přítom neobstojíaní případné
tvrzení, že naIezení přiměřeného Wužití není reá|né.

Lze konstatovat, že v|astník trva|e a přes u|ožená opatření zanedbává své povinnosti jak ohrožením
fyzického zachování památky, tak jejím užíváním V rozporu s památkovou hodnotou. S oh|edem na
skutečnost, že ani opakované uk|ádání opatření k zajíštění péče o ku|turní památku neved|o za dobu 25 |et
k pozitivnímu obratu, jeví se da|ší uk|ádaní tako\^Ích opatření marným, což spo|u trva|ým zanedbáváním
povinnosti Vlastníka zak|ádá důvodnost přistoupení ke krajnímu zákonnému řešeníjakým je VyvIastnění.
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V náVaznosti na požadavek rnýše uvedené petice Vás žádáme o sdě|ení, jaká zákonná opatření veprospěch zachování used|osti Cibu|ka a zajištění .iejího Využití přiměřeného památkové hodnotě akapacitním možnostem dosud neby|a u|ožena a bylo byje tedý možno využít před nivrhem na vyu|astnění'

Pokud jsou jiné možnosti dané zákonem o státní památkové péčijiž vyčerpané, podáváme Vám podnět knávrhu vWIastnění.
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