
Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené údržbě, opravě, rekonstrukci nebo jiné úpravě 
kulturní  památky nebo jejího prostředí v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Identifikační údaje 
Název kulturní památky a její umístění: 

číslo parcely: číslo popisné: 

katastr:

Rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR:  

Identifikace vlastníků kulturní památky (pozemku) fyzická osoba: 
Jméno a příjmení adresa datum narození 

Identifikace vlastníka kulturní památky (pozemku) právnická osoba: 
Název subjektu adresa IČ 

Identifikace zplnomocněného nebo pověřeného zástupce vlastníka: 
Jméno a příjmení adresa datum narození 

Telefon: …………………………………. E-mail …………………………………………….. 

Adresa pořizovatele: 

Úřad: Městský úřad Český Brod   
Odbor stavební a územního plánování 
Ulice: náměstí Husovo 70 
PSČ, obec: 282 01, Český Brod

Žádost o vydání závazného stanoviska

!!! Žádost podává vlastník  památky. Za vlastníka je oprávněn jednat zástupce určený na základě platné písemné 
plné moci. Vlastník, popř. jeho zvolený zástupce, žádost doloží požadovanými doklady.



Údaje o obnově 

Popis současného stavu památky s uvedením závad: 

Předpokládaný rozsah obnovy památky: 

Předpokládaný přínos obnovy pro další využití památky: 

Stavebník:     ………………………………………………………………………………….……………….. 

Projektant: …………………………………………………………………………………………………... 

Projektová dokumentace – název, zakázkové číslo, datum zhotovení: 



Předpokládané celkové náklady: ………………………………………………………………. 

Předpokládaný termín provedení obnovy:………………………………………….................... 

V …………………………….dne……………………………… 

Podpis (razítko) žadatele 

Přílohy 

� platný doklad o vlastnictví k památce (stačí informace z internetu) u nemovitostí, které se nezapisují do KN 
a u movitých KP lze doklad o vlastnictví nahradit čestným prohlášením 

� kopie snímku katastrální mapy, popř. geometrického plánu  
� originál nebo úředně ověřená kopie platné plné moci s uvedením rozsahu zmocnění pro zástupce vlastníka 

(pokud je zvolen zmocněnec) 
� výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z rejstříku církví (stačí informace z internetu)  
� jedno paré projektové dokumentace podle rozsahu a charakteru navržených prací  (je-li zpracována), projek-

tová dokumentace se nevrací!!! 
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