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Úřad:  Magistrát města Havířova 

      stavební a silniční správní úřad,  

orgán státní památkové péče 

Ulice:  Svornosti 2/86 

PSČ, obec: 736 01 Havířov – Město 

 

 

V ……………………….. dne ………………………………. 

 

 

 

 

Věc:  ŽÁDOST  O  VYDÁNÍ  ZÁVAZNÉHO  STANOVISKA 
pro práce na nemovitosti a pozemcích v ochranném pásmu nemovité kulturní památky 

 

podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších změn a doplnění (dále jen „památkový zákon“), a dle § 37 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „správní řád“). 

 

 

ČÁST  A. 

 

I. Žadatel (vlastník, správce, uživatel) 

 

 Fyzická osoba 

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování 

není-li shodná s místem trvalého pobytu) 
 

 Fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností 

Jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též 

adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu) 
 

 Právnická osoba 

Název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě též adresa pro 

doručování není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby 
 

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

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

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

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

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny 

v samostatné příloze: 

 Ano   

 Ne 
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II.Žadatel jedná 

 Samostatně 

 Je zastoupen: jméno, příjmení/název nebo obchodní firma, zástupce místo trvalého 

pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná): 

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

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

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

 

 

III. Označení a popis prací 

 Zamýšlená stavba  

 Změna stavby 

 Terénní úpravy 

 Umístění zařízení 

 Odstranění zařízení 

 Odstranění stavby 

 Úprava dřevin 

 Udržovací práce 

Označení stavby a popis prací, její účel užívání (kapacita), půdorys, výška, tvar, vzhled a 

členění stavby, technické a výrobní zařízení budoucího provozu, podlaží a číslo bytu: 

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

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

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

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

 

doba trvání stavby:  

 trvalá 

 dočasná na dobu …………………………………….. 

 

 

IV. Účel  vydání závazného stanoviska 

 Podklad pro územní řízení  

 Podklad při vydání územního souhlasu 
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 V povolovacím řízení stavby, změny stavby, terénní úpravy, umístění a odstranění 

zařízení, odstranění stavby, udržovací práce 

 Podklad pro ohlášení stavby stavebnímu úřadu 

 

 

V. Místo stavby a pozemky nebo stavby dotčené záměrem 

     Obec Katastrální území Parcelní č. ulice výměra 

     

     

     

     

     

 

 

 

VI. Účastníci řízení 

Vlastník nemovitosti nebo pozemku, budovy, bytu – v případě kdy žadatel není vlastníkem, 

uvede se jméno, příjmení, datum narození adresa/ název organizace, IČ, sídlo 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

VI. Zpracovatel projektové dokumentace 

Jméno a příjmení, IČ, adresa/organizace, IČ, sídlo 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 ……………………………………………. 

                                                                                                        podpis žadatele, razítko 
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ČÁST B. 

 

Přílohy k žádosti o vydání závazného stanoviska: 

 

 1. doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené 

smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu 

k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit 

v katastru nemovitostí 

 2. plná moc v případě zastupování žadatele 

 3. projektová dokumentace pro složitější a rozsáhlejší práce na nemovitosti 

 4. jednoduchý výkres pro jednoduché práce na nemovitosti a výkres pohledů včetně 

zakreslení okolních fasád budov (pohledy v případě prací vně nemovitostí) 

 5. doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena) 

 6. vyjádření vlastníka pozemku nebo nemovitostí, v případě kdy není žadatel vlastníkem  


