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ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO
/podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči/
k údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí
Název kulturní památky
Rejstříkové číslo ÚSKP
Adresa kulturní památky
Stavební parc. č.:
Pozemková parc. č.:
Číslo pop./ev.:

Katastrální území:
Obec:

Ulice:

Identifikace vlastníků kulturní památky (pozemku)
Jméno a příjmení / název společnosti:
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat, v případě právnické osoby:
Místo trvalého pobytu / sídlo:
Datum narození / IČ:
Telefon / e-mail:
Doručovací adresa:
Identifikace zplnomocněného nebo pověřeného zástupce vlastníka

Popis záměru

Název dokumentace obnovy, datum zhotovení, zpracovatel
Investor (uveďte jen v případě, že jím není žadatel)
Jméno a příjmení / název společnosti
Místo trvalého pobytu / sídlo

Datum narození / IČ:
Telefon / e-mail
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Předpokládané celkové náklady

Předpokládaný termín prací

Žádám tímto o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru.

Jméno a příjmení žadatele / zástupce (hůlkovým písmem): …………………………………………………………………………
Datum: …………………………………..

Podpis (razítko) žadatele /zástupce……………………………………………………..

Přílohy k žádosti o vydání závazného stanoviska
1. Doklad osvědčující vlastnictví – výpis z LV, informace z veřejně přístupného média (internet), u
movitých KP lze doklad o vlastnictví nahradit čestným prohlášením
2. Snímek katastrální mapy
3. Projektová dokumentace (nákres uvažované stavby, přestavby, změny apod.)
4. Originál nebo úředně ověřená kopie platné plné moci při zastupování vlastníka
5. V případě SJM – jméno, příjmení, bydliště, datum narození obou manželů
6. Fotodokumentace stávajícího stavu

Upozornění:
Podle zákona o státní památkové péči se obnovou rozumí údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo
jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí. Jinou úpravou kulturní památky se rozumí modernizace
budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky, dále nástavba či přístavba.
Pojem restaurování vztahuje zákon o státní památkové péči k takovým kulturním památkám nebo jejich
částem, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi. Současně platí, že
restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací
respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu. Restaurováním tedy nemůže být řemeslná oprava
části kulturní památky, která je řemeslnou prací (např. přezdění částečně spadlé cihlové ohradní zdi bez
jakéhokoli zdobného prvku).
Žádost podává vlastník kulturní památky. Za vlastníka je oprávněn jednat zástupce určený na základě platné
písemné plné moci. Vlastník, popř. jeho zvolený zástupce, žádost doloží požadovanými doklady.
Žadatel o vydání závazného stanoviska k restaurování si může zpracování žádosti o restaurování zajistit
u odborné organizace státní památkové péče (tj. u Národního památkového ústavu).
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