
1 

Městský úřad Židlochovice 

Pracoviště památkové péče 
Nádražní 750 

66701 Židlochovice 

 
 

Žádost o vydání závazného stanoviska 
Podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
(   odpovídající prosím zaškrtněte) 

 

 k údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky, nebo 
jejího prostředí – r. č. ÚSNKP: 

 (Rejstříkové číslo, pod nímž je zapsaná nemovitá kulturní památka v Ústředním 
seznamu kulturních památek České republiky) 

 

 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 nachází se v památkovém ochranném pásmu 

Stanovisko má být vydáno: 

  k záměru (např. studie)   změna užívání   užívání stavby / kolaudační souhlas 

  ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad 

  jako podklad pro územní řízení, územní souhlas, ohlášení, stavební povolení, …. 

  k již realizované stavbě jako podklad pro dodatečné povolení stavby 

Název akce: – jednoduchý a výstižný (podrobný popis záměru uveďte na další straně) 

Restaurování morového sloupu na náměstí Svobody v Blučině 

Identifikace nemovitosti (dotčené stavby nebo pozemky) 
název Mariánský sloup 
obec Blučina část obce  
ulice nám. Svobody 
č.p. /e.č.  č. orientační  
katastrální území Blučina 

číslo pozemku 329 

Žadatel: - vlastník kulturní památky / předmětné nemovitosti (pro více žadatelů uveďte příslušné údaje 

v samostatné příloze) 
  fyzická osoba      právnická osoba  

  fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností 

jméno, příjmení 1) 2)       

datum narození 1) 2)       

název (obchodní firma) 3) Obec Blučina 
IČ 2) 3) 4) 00281611 
místo trvalého pobytu 1) 2) 
adresa sídla 3) 

Nám. Svobody 119 
664 56  Blučina 
 

e-mail informace@blucina.cz 

telefon 547 235 306 datová schránka 24HBFG3 
1) vyplní fyzická osoba 2) vyplní fyzická osoba podnikající 3) vyplní právnická osoba 4) bylo-li přiděleno  

  Žadatel žádá o doručování písemností na adresu pro doručování, není-li shodná s adresou trv. pobytu/sídla 

adresa pro doručování        

      

 

 

25051/7-656 
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Žadatel jedná: 

  samostatně 
  je zastoupen:    zástupcem na základě zplnomocnění 

  společným zmocněncem (v řízeních, v nichž více účastníků (žadatelů) uplatňuje shodný 

zájem, si tito mohou k usnadnění průběhu řízení zvolit společného zmocněnce) 
Zástupce 

jméno, příjmení  Mgr. Jan Šenkýř – starosta 

datum narození  

název (obchodní firma)   

IČ   

místo trvalého pobytu  
adresa sídla  

 
Nám. Svobody 119, 664 56  Blučina 

adresa pro doručování  

 
 
 

telefon  724 554 544 e-mail  starosta@blucina.cz 

Podrobný popis záměru: – popis stávajícího stavu a specifikace prací (předpokládaný rozsah obnovy opravy, 

údržby, rekonstrukce, jiné úpravy a technologického postupu) včetně použitých materiálů a barevnosti (v případě 
potřeby můžete rozvést na samostatném listu, při zpracované PD nebo restaurátorském záměru odkaz na něj 

s uvedením názvu, data zpracování a autora) 

Obec Blučina má zpracovaný průzkum a záměr na restaurování.  
 
Název a kontakt na restaurátora:  
Morový sloup na náměstí v Blučině – průzkum a záměr na restaurování 
MgA. Josef Červinka 
Tel: 603 411 825 
info@josefcervinka.cz 

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) pravdivě a přesně a nezatajil(a) jsem žádné důležité 

skutečnosti. Podpisy všech žadatelů (vlastníků). V případě zastoupení na základě plné moci, podpis 
zástupce: 

 
 
Datum 

 
Mgr. Jan Šenkýř 
jméno, příjmení                                      podpis, razítko 

Přílohy: 
 1. Řádná plná moc v případě zastupování žadatele  
 2. Aktuální výpis z katastru nemovitostí / čestné prohlášení o vlastnictví (nejde-li o věc, která je 

předmětem evidence v katastru nemovitostí) 

 3. Snímek katastrální mapy s vyznačením předmětného objektu 
 4. Doklad o právní subjektivitě žadatele u právnických osob, podnikajících fyzických osob 

 5. Fotodokumentace stávající stavu 
 6. Projektová dokumentace, je-li tato k předloženému záměru požadována podle příslušných ustanovení 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), případně je-
li požadována orgánem státní památkové péče. 

 7. Doklady (protokoly) o projednání přípravné a projektové dokumentace dle § 14 odst. 7 zákona 

20/1987 s NPÚ 
 8. Restaurátorský záměr  

 9. Jiné podklady, ze kterých bude zřejmé, jaké změny či úpravy se ve správním řízení ze strany podatele 
uplatňují (grafický návrh, zákres do fotografie, technická zpráva ….. ) ……………………….. 

 10. Situace, především je-li předkládána žádost k úpravě dřevin 

 11. Další ........................................................................................................................................ 
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