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TISKOVÁ ZPRÁVA
Památková asociace ASORKD chce přimět vlastníky lázní
Kyselka k okamžitému zabezpečení budov a vyzývá státní orgány
k udělení pokuty kvůli havarijnímu stavu historických budov
Asociace dnes vyzvala karlovarský magistrát, který je orgnem státní památkové péče,
aby vyzval majitele památkově chráněných budov v bývalých lázní Kyselka, k
okamžitému zabezpečení budov a za neplnění svých povinností daných památkovým
zákonem vyměřil pokutu. Jak se Asociaci podařilo zjistit, majitelem památkově
chráněných objektů v Kyselce není jen pražská firma C.T.S. Duo, ale i Karlovarské
minetální vody, a.s. Soubor budov v areálu bývalých lázní Kyselka je dnes v
havarijním stavu. Za ten však zodpovídají vlastníci. „C.T.S. Duo a Karlovarské
minerální vody se prokazatelně o tyto památky nestarají a my jménem více jak desti
tisíc občanů žádáme stát, aby okamžitě zasáhl. Není možné, aby lázně, které přežily
dvě světové války a komunismus, nepřežily demokratický režim,“ říká Pavel P. Ries,
prezident Asociace.
Již před dvěma lety tehdejší ombudsman Otakar Motejl konstatoval, že v případě
lázní Kyselka se jedná o selhání státu na všech jeho úrovních.
Asociace také navrhuje vyvlstnění těchto objektů. „Pana ministra Bessera jsem o
našem návrhu informoval. Obával se však, že převedení objektů v současném stavu
na stát, by nebylo přijatelné. Pár týdnů poté však oznámil hejtman Karlovarského
kraje Josef Novotný, že vyzve vlastníka k převedení majetku za symbolickou částku.
Tím by se pro lázně rozsvítilo světlo naděje, protože kraj může žádat o evropské
dotace, zatímco soukromý subjekt nikoliv,“ dodává Martin J. Kadrman, viceprezident
Asociace
Petici za záchranu lázní Kyselka k dnešnímu dni podepsalo 10 450 občanů.
http://zachrante-lazne-kyselka.cz/
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