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Projevení zájmu Národního památkového ústavu – nemovitosti v k. ú. Veleslavín, obec Praha

Vážená paní ředitelko,
obdrželi jsme Vaši nabídku k převzetí majetku státu, Vaše čj. UZSVM/A/11543/2017-HMU2, týkající
se nemovitostí v k. ú. Veleslavín, obec Praha:
- parc. č. 135/1, budova č.p. 83,
- parc. č. 135/2, budova bez č.p.,
- parc. č. 136, budova č.p. 84,
- parc. č. 137, budova č.p. 139,
- parc. č. 138, budova č.p. 1,
- parc. č. 139, budova bez č.p.,
- parc. č. 140, dvě budovy bez č.p.,
- parc. č. 141, budova bez č.p.,
- parc. č. 142/1, ost. plocha,
- parc. č. 142/2, budova bez č.p. ,
- parc. č. 142/3, budova bez č.p.,
- parc. č. 142/4, budova bez č.p.,
- parc. č. 142/5, ost. plocha.
Na základě prohlídky areálu a po předběžné konzultaci s Ministerstvem kultury tímto žádáme
o převod příslušnosti hospodaření s výše uvedenými nemovitostmi na Národní památkový ústav
(dále též „NPÚ“) z důvodu jejich potřebnosti pro zabezpečení činnosti NPÚ.
Národní památkový ústav je připraven Vám předat podklady ve smyslu § 19b odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) pro doložení naléhavosti potřeb NPÚ ve vztahu
k uvedeným nemovitostem a účelnosti a efektivitě převodu příslušnosti hospodaření na NPÚ.
Vážená paní ředitelko, chci Vás tímto požádat o zaslání dokumentace, která NPÚ umožní
vypracování podkladů ve smyslu § 19b odst. 2 zákona, např. kompletní plánová dokumentace
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k jednotlivým budovám areálu, náklady správy areálu, energetické náklady jednotlivých budov,
provozní a technické informace o podzemních i nadzemních stavbách a sítích v areálu (stav
konstrukcí, revizní zprávy, informace o provozních limitech budov nebo jejich částí aj.), přehled
smluvních závazků, které mají vazbu na správu areálu nebo nemovitosti v areálu, přehled věcných
břemen nebo obdobných práv, které mají vazbu na areál nebo jeho část.
Národní památkový ústav může předložit podklady ve smyslu § 19b odst. 2 zákona do 2 měsíců
od zaslání uvedené dokumentace k areálu.
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem

Ing. arch. Naděžda Goryczková
generální ředitelka
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