
Městský úřad Český Brod 
Odbor výstavby a územního plánování – památková péče 
Husovo nám. 70, Český Brod 
 
Věc:  Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním 

úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo 
udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou ale je v památkové 
zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, podle § 14 odst. 2, zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů 

 
Žadatel/é: ______________________________________________________ datum nar./IČO_______________________ 
 
Adresa: __________________________________________________________  PSČ: _____________________________________ 
                       
Telefonický kontakt: ________________________    

Ve smyslu § 19 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, na požádání účastníka řízení správní orgán doručuje na adresu 
pro doručování nebo elektronickou adresu, kterou mu účastník řízení sdělí, zejména může-li to přispět k urychlení řízení; taková 
adresa může být sdělena i pro řízení, která mohou být u téhož správního orgánu zahájena v budoucnu. 

E-mail:__________________________________ 

Žádám MěÚ Český Brod, Odbor výstavby a územního plánování - památkovou péči o vydání 
závazného stanoviska k záměru stavby*, změny stavby*, terénním úpravám*, umístění nebo 
odstranění zařízení*, odstranění stavby*, úpravě dřevin* nebo udržovacím pracím* objektu   
v ___________________________________,  č.p. __________________, ulice ___________________________, 
parc.čís.poz..________________  v k.ú. ____________________________________,   
 
*) Nehodící se škrtni 
 
Popis současného stavu objektu:__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Předpokládaný rozsah prací  (přesně definovat podle daného záměru),  stručný  popis stavebních 
úprav definovaných na základě technické zprávy: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
UPOZORNĚNÍ : památkový zákon u staveb podle § 14, odst. 2, zákona číslo 20/1987 Sb. , nezná 
termín „rekonstrukce“ !!!  
 
Vlastník (vlastníci) objektu (jméno, adresa): 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Seznam nutných příloh : 

1. plná moc v originále  (nežádá-li vlastník-vlastníci předmětné nemovitosti) 
2. žádá-li právnická osoba, nutno doložit kopii výpisu z obchodního rejstříku ze které bude patrné kdo 

je oprávněn jednat jménem právnické osoby  
3. jednoduchá skica záměru s technickým popisem (lze předložit i zákres do fotografie nebo 

xerokopie) 
 
Datum:       Podpis (podpisy): 
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