Magistrát hl. m. Prahy
Odbor památkové péče
Jungmannova 29/35
110 00 Praha 1

Žádost
o vydání závazného stanoviska k zamýšlené obnově kulturní památky v souladu s § 14
odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a
vyhláškou MK ČSR č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Název akce:
Stavební úprava bytu č. 3 ve 2.NP bytového domu, U obecního dvora 798/5, 110 00 Praha 1 – Staré
Město.

IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI (stavby nebo pozemku):
Název kulturní památky a její umístění:
Objekt BD, který je součástí obytného souboru Obecní dvůr, Praha 1 Staré Město
Obec / část obce: Staré Město 110 00, Praha 1
ulice: U obecního dvora
číslo popisné / číslo orientační: 798/5
parcelní číslo: 935/1
katastrální území: 727 024 Staré Město

IDENTIFIKACE ŽADATELE (vlastníka, správce, uživatele nemovitosti):
Je-li žadatelů více, uveďte příslušné údaje v samostatné příloze

název (obchodní firma):
Správou nemovitosti je pověřen ÚMČ Praha 1 - Odbor technické a majetkové správy – zastupuje
vlastníka - hlavní město Praha
adresa sídla: ul. Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Žadatel jedná:
Je zastoupen zplnomocněným zástupcem Ing. Petrem Pejsarem.
Zástupce nebo společný zmocněnec:
Jméno, příjmení: Ing. Petr Pejsar
adresa trvalého pobytu: ul. Bojasova 1245/7, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
datum narození: 9.1.1975
název (obchodní firma):
Ing. Petr Pejsar
IČO: 694 81 806
adresa sídla: ul. Bojasova 1245/7, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
adresa pro doručování: ul. Bojasova 1245/7, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
elektronická adresa: petr.pejsar@seznam.cz
datová schránka: NE
telefon : 777 175 236
Projektant (je-li předkládána projektová dokumentace):
Jméno, příjmení: Ing. Petr Pejsar
název (obchodní firma): Ing. Petr Pejsar
IČO: 694 81 806

č. autorizace ČKA/ČKAIT: 8409
adresa sídla: ul. Bojasova 1245/7, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
Projektová dokumentace – název, zakázkové č., datum zhotovení:
název: Stavební úprava bytu č. 3 ve 2.NP bytového domu, U obecního dvora 798/5, 110 00 Praha 1 –
Staré Město.
datum zhotovení: 09.2021

telefon: 777 175 236 e-mail: petr.pejsar@seznam.cz
V Praze dne 8.9.2021
…………………………………………………………………………………………………...
podpis (razítko) žadatele; v případě zastoupení na základě plné moci, podpis (razítko)
zástupce
Přílohy:
- platný doklad o vlastnictví nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí (tento
doklad může být nahrazen čestným prohlášením dle § 44a odst. 1 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči)
- právní titul správce či uživatele (př. smlouva o nájmu)
- kvalifikovaná plná moc s uvedením rozsahu zmocnění pro zástupce vlastníka, správce,
uživatele v případě zastupování žadatele
- doklady o projektu (2 x projektová dokumentace, je-li zpracována a vyžadována
podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, případně je-li požadována orgánem státní památkové péče),
- v konkrétních případech i stavebněhistorický průzkum (netýká se nemovitostí
v ochranném pásmu)
- lze doporučit barevnou fotodokumentaci stávajícího stavu
Upozornění:
Žádost podává vlastník, správce, uživatel nemovitosti, za kterého je oprávněn jednat zástupce
určený na základě písemné plné moci. Vlastník, správce, uživatel, popř. jím zvolený zástupce
doloží žádost požadovanými doklady.
Údaje o žadateli musí odpovídat § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (fyzická osoba – jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř.
jiná adresa pro doručování dle § 19 odst. 4 správního řádu; při podání souvisejících s její
podnikatelskou činností fyzická osoba dále uvede – dodatek odlišující osobu podnikatele nebo
druh podnikání, IČO, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonné evidenci jako
místo podnikání, popř. jinou adresu pro doručování; právnická osoba - název nebo obchodní
firmu, IČO, adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování).
více informací zde http://pamatky.praha.eu/

