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Praha 5 - Košíře- used|ostcibulka' čp' u8, čís|oreistříkuÚsKP 40321/1-1375- Petice k záchraně
used|osticibu|kav Přaze 5 v PřírodnímDarkuKošíře. Moto|

Generá|níředite|kaNárodníhopamátkového
ústavuobdrže|adne 26.9' 2014 ,,Peticik záchraně
. Motol,,.Peticipodpoři|osvýmpodpisemtéměř500
parkuKošíře
used|osti
Cibu|kav Praze5 V Přírodním
požaduje
prospěch
občanů.
Petice
opatřeníve
záchranyvýšeuvedenéku|turnípamátkys tím,že po
považuje
podle$ 15 odst' 3 zákonač.
zkušenostech
a po 25ti |etechdevastaceza optimá|ní
Vw|astnění
péči,
20/L987sb.,o státnípamátkové
V p|atném
znění.
NárodníDamátkov.Í
ústavpovažuiepožadavekpeticeza důvodnÝa věcně opodstatněný.
památkou'Zákono státnípamátkové
péči
Used|ostCibu|kaje proh|ášena
ku|turní
uk|ádáV s 9 odst.1
památkypovínnost
ji v dobrémstavu
Vlastníku
ku|turní
na v|astní
nák|adpečovat
o jejízachování,
udržovat
poškozením,
památkuje povinen
a chránitji před ohrožením,
znehodnocením
neboodcizením.
Ku|turní
pouze způsobem,kteni odpovídájejímuku|turněpo|itickému
užíVat
významu,památkovéhodnotěa
technickému
stavu.
Used|ostCibu|kaje d|ouhodobě
Ve špatném
stavebním
stavu.Přesopakované
u|ožení
opatřenípod|e9
památkové
péči
pokut
10 odst. 1 zákona č. 20/7987sb' o státní
a opakovanéu|ožení
za nep|nění
památcese dosudnepodaři|ozjednatnápravu'za
zákonnýchpovinnostív|astníka
Ve Vztahuke ku|turní
podstatnoupovažujeme
i skutečnost,
že zákon V|astníku
uk|ádánejen pečovato zachovánípamátky,
ji
ji
ji
poškozením
udržovat v dobrémstavua chránit před ohrožením,
a znehodnocením,
a|etakéužíVat
pouze způsobem,
ktenýodpovídájejímuku|turnímu
významua památkovéhodnotě.Současný
způsob
(squat)je s tímtopožadavkem
památkya takés
využití
v hrubémrozporu.s oh|edemna |oka|itu,
možnosti
přítomneobstojíaní
případné
oh|edemna setrva|ý
zájemveřejnostio tuto památkua jejÍadekvátníVyužití
přiměřeného
tvrzení,
ženaIezení
není
reá|né.
Wužití
Lze konstatovat,
žev|astník
trva|ea přes u|ožená
opatřenízanedbávásvépovinnostijak ohrožením
fyzickéhozachovánípamátky,tak jejímužíváním
V rozporus památkovouhodnotou.S oh|edemna
péče
památkuneved|oza dobu25 |et
žeani opakované
skutečnost,
uk|ádání
opatřeník zajíštění
o ku|turní
jeví
pozitivnímu
k
obratu,
se da|ší
uk|ádaní
tako\^Ích
opatřenímarným,cožspo|utrva|ýmzanedbáváním
je VyvIastnění.
povinnosti
přistoupení
Vlastníka
zak|ádádůvodnost
ke krajnímu
zákonnému
řešeníjakým

památkový
NárodnÍ
ústav,
nám.162/3,11801 Praha1- Ma|ástrana
8enerá|níředite|ství
| Va|dštejnské
T+42o257o1o111 | F +42o257o1o16aI E epodatelna@npu'cz
l Ds 2cy8h6t| |č75032333
| D|čcz75o32333

V náVaznostina požadavek
rnýše
uvedenépeticeVás žádámeo sdě|ení,
jaká zákonnáopatřeníve
prospěchzachováníused|ostiCibu|kaa zajištění
.iejíhoVyužitípřiměřenéhopamátkovéhodnotě a
kapacitním
možnostem
dosudneby|au|ožena
a bylobyje tedýmožnovyužít
před nivrhemna vyu|astnění'
Pokudjsoujinémožnosti
danézákonemo státnípamátkové
péčijiž
vyčerpané,
podávámeVám podnětk
návrhuvWIastnění.
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generá|ní
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Národnípamátkornj'
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Y áženápari
lns. arch'KateřinaAdámková
AřA architektonickákancelář
v cibulkách 21
150 00 Praha 5
I
tl,

NgĚdomí:
'.;/ |.nÍ:.'"|:!:K^!eřina
Adámková,AKA architektonickákance|áiV Cibu|kách21, 15ooo Praha5
. NPU UoP V h|.m. Praze,Na Perštýně
12,11ooo Praha1
- Ministerstvo
ku|tury,
odbor památkové
péče,
Ma|tézské
nám.1, 11811 Praha1(DS)
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