Městský úřad Nové Město nad Metují
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Žádost o závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči (památkový zákon) v platném znění a § 9 vyhlášky č. 66/1988 Sb.
v platném znění

1.

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která se nachází v městské památkové rezervaci v ochranném pásmu městské památkové - v ochranném pásmu kulturních památek vila, kostel
sv. Barbory a hradiště, archeologické stopy)*
(jméno, příjmení/název; datum narození/identifikační číslo; místo trvalého pobytu/ adresa sídla;
adresa pro doručování; číslo telefonu):

)* nehodící se škrtněte

2.

Identifikační údaje nemovitosti, která se nachází v městské památkové rezervaci v ochranném pásmu městské památkové rezervace - v ochranném pásmu kulturních památek
vila, kostel sv. Barbory a hradiště, archeologické stopy)*:

stavba na pozemku dle KN:
ulice, č.p.:
pozemek, katastrální území:
obec (část obce):

)* nehodící se škrtněte

3.

Popis současného stavu nemovitosti:

4.

Předpokládaný rozsah zamýšleného záměru (zamýšlené stavby - prodejního stánku,
konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jehož umístění nepřesáhne 30
po sobě jdoucích dnů - změny stavby - terénních úprav - umístění zařízení - odstranění
zařízení - odstranění stavby - úpravy dřevin - udržovacích prací)*)

)* nehodící se škrtněte

Žádám, aby si doklad o vlastnictví dotčené nemovitosti správní orgán opatřil z úřední evidence
v rámci své činnosti sám.
Byl(a) jsem poučen(a) o účelu zpracování svých osobních údajů a seznámen(a) s konkrétními
podmínkami, jimiž se zpracování řídí (Detailní informace o zpracování osobních údajů jsou
dostupné na adrese: http://www.novemestonm.cz/obcan/poskytovani-informaci/gdpr-1/).
V Novém Městě nad Metují dne

........................................................
hůlkovým písmem jméno, příjmení podepisující se osoby, resp. osob

........................................................
podpis vlastníka (všech spoluvlastníků)
příp. razítko, jméno, funkci a podpis oprávněné osoby

Přílohy:
- projektová dokumentace nebo u prací či zásahů, kde není nutná projektová dokumentace, jiná
dokumentace upřesňující povahu a rozsah zamýšleného záměru

