Městský úřad Hranice

QF OSÚŽPD-26

Pernštejnské nám. 1
753 01 Hranice, IČ: 00301311, +420 581828111, podatelna@mesto-hranice.cz
razítko podatelny - den podání

v .............…………………........ dne ..…………………....

NÁVRH NA VYDÁNÍ
KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ
Na základě ustanovení § 79 zákona č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
úprav, podávám(e) návrh, aby bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, pro které jsou splněny podmínky stanovené stavebním zákonem a §
30 a 31 vyhlášky č.132/98 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, (ve znění pozdějších úprav), následovně :

A. NAVRHOVATEL/É/ :
Příjmení, jméno (Název) : ………………………………………………………………………………………………
Adresa bydliště (Sídlo)

: ….…………..………………………….............…............………... PSČ ……..……..

Datum narození (IČO)

: .………………………...…...................

telefon ……………………………………

Příjmení, jméno (Název) : ………………………………………………………………………………………………
Adresa bydliště (Sídlo)

: ….…………..………………………….............…............………... PSČ ……..……..

Datum narození (IČO)

: .………………………...…...................

telefon ……………………………………

Dle § 35 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (ve znění pozdějších úprav), jsme z výše uvedených navrhovatelů
společným zmocněncem zvolili:

Příjmení, jméno (Název) : ……….………………………………

datum narození (IČO) : ……...….………

Dle § 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (ve znění pozdějších úprav), bude navrhovatele ve správním
řízení zastupovat :
(nutno doložit písemnou plnou moc)

Příjmení, jméno (Název) : .…………….……………………………………………………………………………
Adresa bydliště (Sídlo)

: …....…………….………………….............…............………... PSČ ……..……..

Datum narození (IČO)

: .…………………….…...................

B. ÚDAJE O STAVBĚ :

telefon ……………………………………

(* škrtněte co se nehodí)
(** u novostaveb a přístaveb uveďte údaje dle geometrického plánu)

Novostavba* nástavba* přístavba* stavební úprava * stavby : ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
Místo realizované stavby** :
pozemek (pozemky) parc.č. : …………………………………….… katastrální území : ……….……..……….…..
objekt č.p. : ………………………

ulice : ……………..………………….…………

C. ÚDAJE O POVOLENÍ STAVBY :
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Strana / Stran: 1/3

Územní rozhodnutí o umístění stavby vydáno dne ……….…… pod č.j. …..…………………………….….……
Stavební povolení bylo vydáno dne ………..…… pod č.j. ……………………………………….…………….…..
Povolení změny stavby před dokončením vydána dne ………..…… pod č.j. ..………………….….……….…..
dne ………..…… pod č.j. ..………………….….……….…..
D. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ STAVBY :
………………………………………….
E. TERMÍN ÚPLNÉHO VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ A DOKONČENÍ ÚPRAV OKOLÍ STAVBY :
………………………………………….
F. ÚDAJE O UŽÍVÁNÍ STAVBY :

(uveďte pouze v případech, jestliže bude zkušební provoz prováděn)

Doba trvání zkušebního provozu bude od ……………………. do ……………………………….

……………………………
razítko

…………….............…..........………………………………………
jméno statutárního zástupce u právnických osob

........…..........……………………………………………………….
podpis(y) navrhovatele(ů), příp. statutárního zástupce
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K NÁVRHU NA VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ SE PODLE POTŘEBY DOPLNÍ :
a) popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení,
b) u stavby, na které jsou geodetické práce zajišťovány úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,
doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí
technického vybavení ještě před zakrytím),
c) geometrický plán podle předpisu o katastru nemovitostí, (tento doklad se nepřipojí, pokud nedochází
ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby a u drobných staveb),
d) u stavby, v níž bylo nebo má být zabudováno jaderné zařízení, povolení Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost podle zvláštních předpisů,
e) doklady o jednání s orgány státní správy pokud byla předem o stavbě vedena a pravomocná
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení popř. jiná opatření dotčených orgánů státní
správy vyžadovaná zvláštními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých
životních podmínek (např. stanovisko požárního rady, stanovisko krajské hygienické stanice, závazné
stanovisko orgánu památkové péče, opatření o ochraně ovzduší, ochraně přírody a krajiny, ochraně
minerálních vod atd.).

K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ SPOJENÉMU S MÍSTNÍM ŠETŘENÍM SE DÁLE PŘEDKLÁDAJÍ :
a) doklady o vytyčení stavby (viz. § 29 vyhlášky č.132/98 Sb.),
b) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení
k plynulému a bezpečnému provozu (např. revize elektrické instalace, hromosvodů, plynových
zařízení, osvědčení o stavu komínů a zaústění topidel, potvrzení o tlakové zkoušce rozvodů plynu,
vody a topení, hygienický rozbor vody ze studny, výsledek provedeného měření ekvivalentní
objemové aktivity radonu apod.), vyhodnocení zkušebního provozu, pokud musel být prováděn
(viz. § 84 stavebního zákona), popřípadě zprávu o výsledku komplexního vyzkoušení,
c) projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny
stavby před jejím dokončením,
d) výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby, tyto změny mohou být na
základě kolaudačního rozhodnutí vyznačeny v projektové dokumentaci ověřené stavebním
úřadem ve stavebním řízení, pokud řízení o nich stavební úřad spojil s kolaudačním řízením,
e) zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán,
f)

doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (viz. § 47 stavebního zákona) a další doklady
stanovené v podmínkách stavebního povolení
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