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MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE
Odbor školství, kultury a tělovýchovy

V ……………………… dne ………………

razítko podatelny – den podání

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA
na základě ustanovení § 14 zákona č. 20/1987 Sb.
A. Vlastník:*
Jméno a příjmení
Adresa bydliště (sídlo)
Datum narození (IČO)

……………………………………………………………………
……...…………………………………… PSČ ……………...
………...……………… Telefon …………..…………………

Jméno a příjmení
Adresa bydliště (sídlo)
Datum narození (IČO)

……………………………………………………………………
………...………………………………… PSČ ……………...
………...……………… Telefon …………..…………………

Jméno a příjmení
Adresa bydliště (sídlo)
Datum narození (IČO)

……………………………………………………………………
………...………………………………… PSČ ……………...
………...……………… Telefon …………..…………………

B. Objekt:
Název obce
Číslo popisné
Stavební úřad

……………………………… Ulice …………………………..
………………..…… Číslo parcely ………………………….
……………….….. Rejstříkové číslo památky ……………..

C. Popis současného stavu objektu s uvedením závad:
………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………..
D. Předmět žádosti:*
…………………………………………………………………………………………………..
E. Předpokládaný rozsah stavebních prací:*
..………………………………………………….…………………………………………………………
……………………….............................….………………………………………………….................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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F. Investor:
Jméno a příjmení
Adresa bydliště (sídlo)
Datum narození (IČO)

……………………………………………………………………
………...………………………………… PSČ ……………...
…………...…………… Telefon …………..…………………

G. Autor projektové dokumentace:
Jméno a příjmení
……………………………………………………………………
Adresa bydliště (sídlo)
………...………………………………… PSČ ……………...
Datum narození (IČO)
…………...…………… Telefon …………..…………………
Oprávnění:
……………………………………………………………………
H. Předpokládané celkové náklady:
…………………………………………………………………………………………………..
CH. Předpokládaný termín provedení:
Zahájení ………………………………… Dokončení ………….……...………………….
I. Předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Podpis/y vlastníka/ků

zmocnění pro doručování:
.......................................................
.......................................................

……………………………………………
K žádosti je nutno doložit tyto přílohy:
Úplnou projektovou dokumentaci /mimo udržovací práce/ - 1x
Náležitá písemná zplnomocnění

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Pokyny k vyplnění žádosti:
A. Je nutno uvést všechny spoluvlastníky. Nechá-li se vlastník zastupovat, musí zástupce
předložit plnou moc vlastníka/ků/. Žádá-li jeden z vlastníků, musí doložit souhlas a plnou moc
každého ze spoluvlastníků. U organizace musí zástupce
doložit pověření vystavené
oprávněnou osobou za organizaci jednat.
D. Předmět žádosti podle rozsahu zamýšlených změn. Zda se u kulturní památky jedná o
údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího
prostředí. U úpravy objektu v chráněném území hovoříme o zamýšlené stavbě, změně stavby,
terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo
udržovacích pracích.
E. Popis stavebních prací, jejich rozsah, použité materiály, atd.
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