Adresa příslušného úřadu
Úřad:

Obecní úřad Výprachtice
Stavební úřad

PSČ, obec: Výprachtice č.p.3, 561 34 Výprachtice

Věc:

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

I. Název stavby dle stavebního povolení
(název, účel stavby, místo, pokud dochází ke změně parcelního čísla – uvést původní a nové parc. č.)
…......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
II. Identifikační údaje stavebníka
(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:..………................................................................................................................................
Žádá-li více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:
ano

ne

III. Stavebník 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:..………................................................................................................................................

IV. Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba provedena
…......................................................................................................................................................................
Stavba byla provedena s nepodstatnými odchylkami od uvedených dokumentů nebo od projektové
dokumentace
ne
ano (popis a zdůvodnění nepodstatných odchylek)
…..……………………………………………………………………………………………………………
V. Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání

VI. U dočasné stavby
Doba trvání do
VII. Údaj o zkušebním provozu
Byl proveden

ne
ano
na základě rozhodnutí, které vydal………………………………………………………
dne ……………………………..…pod č.j…………………..…………………………..
doba jeho trvání ….…………………………………………..…………………………..

V …...................................... dne ….................................

………………………………………………..
podpis

Přílohy:
- geometrický plán zaměření novostavby (přístavby) vypracovaný oprávněným geodetem
- zpráva o revizi elektrického zařízení
- zpráva o revizi plynového zařízení
- osvědčení o způsobilosti komínů a zaústění spotřebičů paliv
- zpráva o revizi hromosvodů
- doklad o vytyčení stavby
- předávací protokol od dodavatele stavby
- tlaková zkouška vodovodu a kanalizace
- tlaková a topná zkouška ÚT
- potvrzení o likvidaci nebo uložení odpadů vzniklých při stavbě
- doklad o provedené zkoušce vodotěsnosti žumpy
- prohlášení o shodě výrobků nebo certifikát na výrobky použité na stavbě
- závazná stanoviska dotčených orgánů, byla-li vyžadována
- další dle požadavků potřebné ke kolaudaci stavby

