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Krása krumlovských domů

Kdo potřebuje památkáře? Kdo je žadatel?

.  vlastník nemovité kulturní památky, vlastník 
   objektu na území s památkovou ochranou

- Vlastník nemovité kulturní památky je majitelem nemovitosti, která je evidována v Ústředním  
seznamu nemovitých kulturních památek ČR.
- Vlastník objektu, který sice není nemovitou kulturní památkou, ale nalézá se v památkově chráně-
ném území MPR ČK, MPZ - Plešivec ČK nebo OP MPR ČK.   

.  spoluvlastníci, společenství vlastníků

Jsou to všichni spolumajitelé KP nebo objektů v památkově chráněném území, kteří nežádají               
o závazné stanovisko osobně, ale v zastoupení žadatele např. na základě udělené plné moci. 

.  nájemce

Je to člověk, který si chce požádat o závazné stanovisko k provedení úprav (např. v objektu KP - 
zřízení prodejny), ale není vlastníkem objektu. Pro podání žádosti musí doložit plnou moc od vlastní-
ka nemovitosti, která obsahuje souhlas s nakládáním s předmětným majetkem (pokud se jedná            
o KP), příp. jiný doklad opravňující nakládání s nemovitostí - nájemní smlouvu, smlouvu o smlouvě 
budoucí apod.

.  projektant, prováděcí firma
 
Žádost o závazné stanovisko může podat i projektant nebo prováděcí firma, obecně kdokoliv, komu 
byla udělena plná moc od vlastníka nemovitosti, která obsahuje souhlas s nakládáním                            
s předmětným majetkem, nebo kdo doloží doklad opravňující nakládání s nemovitostí.
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