
                                                                                 Městský úřad Sokolov 
                                                                                                 Odbor stavební a územního plánování 
                                                                                                 Úsek státní památkové péče 
                                                                                                 Rokycanova 1929 
                                                                                                 35601 Sokolov 
 

 
Žádost o vydání závazného stanoviska výkonného orgánu státní 

památkové péče v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění 

 
(1) Identifikační údaje žadatele (vlastníka, správce, uživatele) 
fyzická osoba – jméno příjmení  
právnická osoba – obchodní 
firma/název 

 

právní forma  

datum narození / IČ   

trvalý pobyt / sídlo  

telefon / e-mail / www stránky  

 
(2) Statutární orgán/zástupce 
telefon, e-mail  

způsob jednání za práv. osobu  

2. jméno a příjmení  

datum narození  

trvalý pobyt  

telefon, e-mail  

způsob jednání za práv. osobu  

 
(3) další účastníci řízení 
jméno / název  datum narození /IČ 

  

  

  

  

  

  

 
(3) Žadatel jedná         samostatně      je zastoupen: 
jméno a příjmení/název nebo obchodní firma a 
její zástupce 

 

místo trvalého pobytu /adresa sídla  

telefon  



 
(4) Objekt – nemovitost 
název stavby  

místo stavby – katastrální území, ulice, 
 č.o. / č.p. 

 

nemovitá kulturní památka       ano           ne 

rejstříkové číslo nemovité kulturní 
památky dle ústředního seznamu KP ČR 

 

popis současného stavu památky 
s uvedením závad 

 
 
 
 
 
 
 

předpokládaný rozsah obnovy  
(podrobný popis zamýšlených prací) 

 
 
 
 
  
 
 

 
(5) Další údaje 
předpokládané celkové náklady  

 

termín provedení obnovy  
 

  

předpokládaný přínos obnovy pro další 
využití kulturní památky 

 

 
 
 
V ________________  dne ____________ 
                                                    
                                                                       

___________________________                                                                         

                                                                                    podpis (razítko) žadatel 



 
 
Přílohy: 
 snímek katastrální mapy s vyznačením dotčeného objektu nebo parcely 
 u podnikatelských subjektů – doklad o právní subjektivitě – živnostenský list nebo výpis 

z obchodního rejstříku 
 společenství vlastníků objektů – výpis z obchodního rejstříku s uvedením názvu 

společnosti a statutárního orgánu 
 sdružení podílových spoluvlastníků objektu – smlouva o sdružení s uvedením názvu 

sdružení a jeho jednatele 
 plná moc od vlastníka nebo jednotlivých spoluvlastníků objektu, v případě zásahu 

do společných částí objektu a jejich souhlas 
 kopie smlouvy o sdružení spoluvlastníků objektu – v případě že vlastníkem objektu je 

sdružení spoluvlastníků 
 projektová dokumentace 1x  
 fotografie předmětného objektu – pro urychlení správního řízení 
 
 
 
 
 
 


