
Žádost laskavě vyplňujte čitelně, pokud možno hůlkovým písmem.

1) Předmětná nemovitost

 - název nemovitosti (kulturní památky):

 - umístění nemovitosti (KP): ulice:

č.p.:        pozemek p.č.:

obec, místní část:

 - IČO:

ulice, čp.:

PSČ, obec:

ulice, čp.:

PSČ, obec:

 - telefon:

 3) Předmět závazného stanoviska (stručně uveďte svůj záměr, podrobnosti uvádějte v bodě 5)

4) Popis současného stavu předmětné nemovitosti s uvedením závad

Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor VŽP, odd. speciálních činností
Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

 - jméno / obchodní název vlastníka/žadatele:

(v souladu s ust. § 14 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, § 9 vyhl.č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zák.č. 20/1987 
Sb., v platném znění a § 37 odst. 2 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)

 - rejstříkové číslo Ústředního seznamu KP ČR:

 - adresa pro doručování:

2) Žadatel/Vlastník předmětné nemovitosti (přiložte doklad o vlastnictví - výpis z KN, kupní smlouva, ...)

v případě více vlastníků uveďte jejich seznam na samostatnou přílohu v rozsahu níže uvedených údajů

 - trvalé bydliště / sídlo vlastníka/žadatele:

 - datum narození vlastníka/žadatele:
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5) Předpokládaný rozsah prací na předmětné nemovitosti (podrobný popis záměru)

6) Dokumentace obnovy / úpravy / výstavby (KOPII PŘILOŽIT K TÉTO ŽÁDOSTI)

 - jméno zpracovatele:

 - bydliště / sídlo zpracovatele: ulice, čp.:

PSČ, obec:

 - telefon:

7) Investor obnovy / úpravy / výstavby

 - jméno investora:

 - bydliště / sídlo investora: ulice, čp.:

PSČ, obec:

 - telefon:

8) Náklady a termíny realizace obnovy / úpravy / výstavby

 - předpokládané celkové náklady  (Kč):

 - předpokládaný termín zahájení:     termín ukončení:

9) Předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky

V                                                       dne

Podpis a razítko žadatele(ů)
V případě spoluvlastnictví musí být žádost podepsána nadpoloviční 
většinou vlastníků předmětné nemovitosti počítanou podle velikosti 

podílů, případně jejich zplnomocněným zástupcem 
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