Adresa příslušného úřadu
Úřad:.........................................................................
Ulice:.......................................................................
PSČ, obec: ...............................................................

Věc: Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí
ČÁST A
Identifikační údaje navrhovatele
(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též
adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její
podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li
přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem
trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno,
adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu
oprávněnou jednat jménem právnické osoby)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(Telefon / mobilní telefon: .................................................................................................................
Fax / e-mail: ……………...................................................................................................................
Datová schránka:..………...............................................................................................................*)
Navrhovatel jedná
samostatně
je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné
příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu
popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba
uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu
pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické
osoby):
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(Telefon / mobilní telefon: ................................................................................................................
Fax / e-mail: ……………...................................................................................................................
Datová schránka:..………...............................................................................................................*)
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Označení stavby
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Místo stavby
katastrální území……………………………………………………………………………………
parc. č:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Datum a číslo jednací stavebního povolení, popřípadě povolení změny stavby před jejím
dokončením
………………………………………………………………………………………………………
Předpokládaný termín dokončení stavby ………………………………………………………
Termín úplného vyklizení staveniště a dokončení úprav okolí stavby……………………….
Údaj, zda byl prováděn zkušební provoz………………………………………………………...
Doba trvání zkušebního provozu ……………………………….……………………………….

V …………...…………dne……..…....…….

......................................................
podpis

*) nepovinné
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ČÁST B
Přílohy k návrhu:
geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí; tento doklad se nepřipojí, pokud
nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby,
u stavby, na které jsou geodetické práce zajišťovány úředně oprávněným zeměměřickým
inženýrem, doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u
podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím),
popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení
(případně projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby)
doklady o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena
a stanoviska, rozhodnutí, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření
dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy včetně dokladů o splnění
požadavků na ochranu zdravých životních podmínek

