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ŽÁDOST
O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA K OBNOVĚ KULTURNÍ PAMÁTKY

v souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 

MK ČSR č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů.

Název akce: 

………………………………………………………………………………………...…………………….. 

………………………………………………………………….…………………………………………… 

IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI (stavby nebo pozemku): 

Název kulturní památky a její umístění: 

……………………………………………………………………………………….………………………. 

Obec / část obce:…………………………………………………………………………………………….. 

Ulice:………………………………………Číslo popisné / číslo orientační:……………………………... 

Parcelní číslo:………………………………………. 

Katastrální území:…………………………………… 

Rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR:…………………………………………... 

IDENTIFIKACE ŽADATELE (vlastníka kulturní památky): 
Je-li vlastníků více, uveďte příslušné údaje v  samostatné příloze

Jméno, příjmení/ název společnosti: 

…………………………………………………………………………………………………...…………... 

………………………………………………………………………………………………….……………. 

Datum narození:………………………………………….IČ:………………………………………………. 

Adresa/Sídlo:………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa pro doručování:……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Datová schránka:         ANO                         NE 

Telefon : ……………………………… e-mail : ……………………………………………..

Žadatel jedná:

 Samostatně.

 Je zastoupen zplnomocněným zástupcem nebo společným zmocněncem.

Městský úřad Holice
Stavební úřad

Čučiak Jan
Razítko
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Zástupce nebo společný zmocněnec:

Jméno, příjmení:…………………………………………………………………………………………….. 

Adresa trvalého pobytu:…………………………………………………………………………………… 

Datum narození:………………………………………………

Název (obchodní firma):……………………………IČO:………………………………………………….. 

Adresa sídla:…………………………………………………………………………………………………. 

Adresa pro doručování:……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Datová schránka:         ANO                        NE

Telefon: ……………………………… e-mail 1): ……………………….……………..……..
1) – nepovinný údaj

Projektant (je-li předkládána projektová dokumentace):

Jméno, příjmení: 

…………………………………………………………………………………………………..…………… 

Název (obchodní firma): …………………………………………………………………….……………. 

IČO: …………………………………………………………………………………………………………. 

Č. autorizace ČKA/ČKAIT: ………………………………………………………………………………… 

Adresa sídla: ………………………………………………………………………………………………. 

Projektová dokumentace – název, zakázkové č., datum zhotovení : 

………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………….………………………… 

Telefon: 1)……………………………… e-mail 2):……………………………….…………….
1) , 2) - nepovinný údaj

ÚDAJE O OBNOVĚ
 

 Údržba 

 Oprava 

 Rekonstrukce 

 Restaurování 

 Jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí 

Popis současného stavu s uvedením závad a předpokládaný rozsah obnovy památky, u restaurování 

navrhovaný způsob restaurátorského zásahu: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Investor obnovy 

 Fyzická osoba    

 Právnická osoba   

Předpokládané celkové náklady …………………………………………………………………………… 

Termín provedení obnovy: ………………………………………………………………………………… 

Předpokládaný přínos obnovy pro další využití nemovitosti vč. požadavků na prezentaci: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

V ……………………………………. dne ………………………  

………………………………………………………………………………………………….…………. 

Podpis (razítko) žadatele; v případě zastoupení na základě plné moci, podpis (razítko) zástupce  

Přílohy:

• kvalifikovaná plná moc s uvedením rozsahu zmocnění pro zástupce vlastníka v případě zastupování

žadatele

• doklad o právní subjektivitě žadatele, popř. zplnomocněného zástupce (výpis z obchodního rejstříku,

živnostenského rejstříku)

• doklady o projektu (projektová dokumentace, je-li zpracována a vyžadována podle příslušných

ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, případně je-li 

požadována orgánem státní památkové péče), stavebně-historický průzkum

•    platný  doklad  o vlastnictví  k  památce  (u  movitých  kulturních  památek  čestné prohlášení  dle  ust.
      § 44a odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)         

• návrh restaurátorského zásahu

• fotodokumentace stávajícího stavu

• stavebně-historický průzkum
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