
Vysvětlení k     žádosti o vydání závazného  stanoviska:  

- žádá a předkládá vlastník(ci) objektu (kulturní památky), u ostatních objektů a pozemků, které 
jsou na území s památkovou ochranou, žádá vlastník (správce, uživatel), případně plnou mocí 
pověřená osoba. V případě delegování pravomoci doložit plnou moc.

- pro územní řízení doložit studii požadované změny
- projektovou dokumentaci k požadovaným změnám (celkem 2x – 1x  pro MÚ, 1 x pro NPÚ)
- vhodné je doplnit žádost fotografiemi 

V popisu žádosti nutno popsat stávající stav:

střešní krytina - druh stávající krytiny,  barva, místo požadované výměny 
 zakreslit (označit) do situace z KN

oplechování - druh stávajícího oplechování a jeho rozsah

krov - v případě zásahů do nosných prvků krovu doložit projektovou dokumentaci

výplně otvorů (okna, dveře) - umístění oken, dveří (1.N.P.,2.N.P….) včetně umístění s ohledem na 
světové strany (sever, jih…), rozměry, členění, materiál, způsob otvírání, počet kusů

fasáda - druh, barevnost, poškození

omítky vnitřní- dtto fasáda

obrazy - dtto fasáda

Pak popsat všechny  požadované práce stejným způsobem jako byl popsán stávající stav:

střešní krytina - druh požadované krytiny(bobrovka, Tondach, KM Beta…), barevné provedení 

oplechování - druh  požadovaného  oplechování  (pozink,  Titan-zinek,  měď…),  jeho  rozsah 
(oplechování komínů, úžlabí, svody, okapy…)

krov - v případě zásahů do nosných prvků krovu doložit  projektovou dokumentaci  včetně 
popisu, v případě malých zásahů jen popsat s uvedením místa, rozměrů (ponechány 
rozměry opravovaných částí prvků krovu..)

výplně otvorů (okna, dveře) - umístění  nových  oken,  dveří  (1.N.P.,  2.N.P….)  včetně  umístění 
s ohledem na světové strany (sever, jih…), počet kusů oken, dveří, druh (jednoduché, 
dvojité,  zdvojené…),  rozměry,  členění  (dvoudílné,  trojdílné,  šestitabulkové, 
s nadsvětlíkem…),  materiál  (dřevo  masiv,  dřevo  Euro,  plast…),  způsob  otvírání 
(otvíravé  ven,  dovnitř,  sklopné….),  způsob  zasklení  (jednoduché  sklo,  izolační 
dvojsklo…), osazení  vůči  fasádě (s úrovní  fasády,  cca do  xx cm od vnější  strany 
fasády…) 

fasáda - druh (vápenná, vápenno-cementová, cementová…), barevnost (nepsat jako stávající, 
ale určit barevnost, nejlépe dle konkrétního vzorníku – uvést), poškození(celá fasáda, 
jen poškozená – pak upřesnit, kde), 



omítky vnitřní - dtto fasáda

obrazy - dtto fasáda, nutno předložit restaurátorský záměr

V případě  nejasností  je  vhodné  před  podáním  žádosti  osobně  projednat  žádost  s příslušným 
pracovníkem památkové péče


