ŽÁDOST
o vydání závazného stanoviska
razítko podatelny MÚ Vlašim

K zamýšlené údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování či jiné úpravě kulturní památky nebo
jejího prostředí (dále jen „obnova“) podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), a vyhlášky
č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči.

I.

Identifikace kulturní památky

Název:

Rejstř. č. ÚSKP ČR:

Katastrální území:

Parcelní číslo:

Obec:

Číslo popisné:

(Jedná-li se o více pozemků, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze.)

II.

Identifikace žadatele (výhradně vlastník):

Jméno a příjmení / název:
Datum narození / IČ:
Trvalý pobyt / sídlo:
Adresa pro doručování:
Telefon:

E-mail:

ID DS:

(Podává-li žádost více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze.)
Vlastník jedná:

III.

samostatně

v zastoupení

Identifikace zplnomocněného nebo pověřeného zástupce

Jméno a příjmení / název:
Datum narození / IČ:
Trvalý pobyt / sídlo:
Adresa pro doručování:
Telefon:

E-mail:

ID DS:
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IV.

Specifikace záměru obnovy kulturní památky

Popis současného stavu s uvedením závad:

Předpokládaný rozsah obnovy:

Investor obnovy (jméno a příjmení / název, datum narození / IČ, trvalý pobyt / sídlo):

Předpokládané celkové náklady a termín provedení obnovy:

Název projektové dokumentace obnovy (zpracovatel, datum vyhotovení, zakázkové číslo):
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Předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky:

V.

Stvrzení všech výše uvedených skutečností k zamýšlené obnově kulturní památky

Datum:

Podpis, případně razítko, žadatele / zástupce:

Přílohy k žádosti o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky:
1.

Doklad prokazující vlastnické právo žadatele ke kulturní památce (u nemovitosti dokládá žadatel výpis
z katastru nemovitostí a kopii snímku katastrální mapy, popř. geometrického plánu; nejde-li o věc,
která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, je listina prokazující vlastnictví věci nahrazena
čestným prohlášením).

2.

Plná moc v případě zastupování s uvedením rozsahu zmocnění, není-li udělena plá moc pro více řízení
nebo plná moc do protokolu.

3.

V případě, že žadatelem je právnická osoba doklad osvědčující legální existenci žadatele (tj. např. výpis
z obchodního nebo jiného rejstříku) a doklad prokazující oprávněnost osoby, která podala žádost, činit
úkony jménem právnické osoby, nevyplývá-li tato skutečnost z dokladu osvědčujícího legální existenci
žadatele.

4.

V případě, že zástupcem je právnická osoba doklad osvědčující legální existenci zástupce (tj. např. výpis
z obchodního nebo jiného rejstříku) a doklad prokazující oprávněnost osoby, která podala žádost, činit
úkony jménem právnické osoby, nevyplývá-li tato skutečnost z dokladu osvědčujícího legální existenci
žadatele.

5.

Projektová dokumentace, je-li tato k předloženému záměru požadována podle příslušných ustanovení
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), případně je-li
požadována orgánem státní památkové péče.

6.

Restaurátorský a stavebně-historický průzkum podle povahy záměru obnovy kulturní památky.

7.

Jiné podklady, ze kterých bude zřejmé jaké změny či úpravy se ve správním řízení ze strany žadatele
uplatňují (grafický návrh, zákres do fotografie, technická zpráva).

8.

Situace, především je-li předkládána žádost k úpravě dřevin.

9.

Fotodokumentace stávajícího stavu obnovou dotčené kulturní památky a její části.

10. Samostatné přílohy s uvedením údajů žadatelů a dalších účastníků řízení.
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