ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Stavebnímu úřadu, úseku památkové péče Městského úřadu v Hlinsku:

K úpravě, obnově nebo restaurování movité kulturní památky
Žadatel:
(Fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Fyzická osoba – podnikatel: jméno, příjmení, příp. dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo
jí provozovanému druhu podnikání, IČO a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo
podnikání, popř. jinou adresu pro doručování.
Právnická osoba: název nebo obchodní firma, IČO a adresa sídla, popř. jiná adresa pro doručování).

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění žádáme o souhlas
k provedení obnovy (restaurování) movité kulturní památky:
Název památky a její popis
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
Rejstříkové číslo:…………………………………………………………………………….......
Úplné adresy všech vlastníků:…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Popis současného stavu s uvedením závad:……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Předpokládaný rozsah obnovy (návrh restaurování) – podrobně rozvést:………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Rozpočtová výše nákladů v Kč:…………………………………………………………………

Termín zahájení a dokončení prací:……………………………………………………………..
Jak a kde je práce zajištěna – jméno, adresa a kontakt na restaurátora
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Přílohy:…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...

____________________________
Datum a podpis (razítko) žadatele

Důležité informace pro Vás
K žádosti je třeba připojit
- Doklad o vlastnictví movité věci, např., čestné prohlášení
- Restaurátorský záměr, popř. technickou dokumentaci plánované obnovy.
- Pokud žadatelem nejsou všichni vlastníci, písemnou plnou moc.
Upozornění pro investora
Bez vyjádření a souhlasu výkonného orgánu státní památkové péče tj. Městského úřadu Hlinsko, stavebního
úřadu, úseku památkové péče, nelze na kulturní památce provádět žádnou obnovu, úpravy a restaurování.
Informaci o památkově chráněných movitých kulturních památkách podá stavební úřad, úsek památkové péče
Městského úřadu v Hlinsku.
Povinnosti vlastníka, uživatele, správce
Žádost musí být vyplněna pravdivě a přesně. Veškeré změny oproti vydanému závaznému stanovisku oznámí
investor ihned stavebnímu úřadu, úsek památkové péče Městského úřadu v Hlinsku dopisem. Až do dalšího
rozhodnutí nesmí investor v pracích pokračovat.
Žádost je třeba podat samostatně pro každou jednotlivou akci nebo celek.
Tiskopis žádosti lze obdržet na stavebním úřadě, úseku památkové péče Městského úřadu Hlinsko.
Vyplněné žádosti zasílejte na adresu:
Městský úřad Hlinsko
Stavební úřad, úsek památkové péče
Adámkova 554
539 01 Hlinsko
S případnými dotazy se obracejte na tel. 469 326 135 nebo e-mail: stverakova@hlinsko.cz

