Ohlášení dokončení stavby
(podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů)

Spisová značka
vyplní stavební úřad

Ohlášení se podává:
Obecnímu úřadu*)…..……………………………………………………………………………………………..………………
Hlavnímu městu Praze*)…..……………………………………………………………………………………………………...
I. Identifikační údaje stavby
Parcelní číslo stavebního pozemku:…………………………………………………………………………………………………………
Katastrální území:…………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Údaje o stavebníkovi

1.
příjmení nebo název

jméno

ulice

č.p.
č.e.*)

PSČ

titul před

titul za datum narození / IČ *)

/ č.orient. část obce (v Praze název katastrálního území)

městský obvod v případě statutárního města

obec

stát

e-mail, telefon

2.
příjmení nebo název

jméno

ulice

č.p.
č.e.*)

PSČ

titul před

titul za datum narození / IČ *)

/ č.orient. část obce (v Praze název katastrálního území)

městský obvod v případě statutárního města

obec

stát

e-mail, telefon

3.
příjmení nebo název

jméno

ulice

č.p.
č.e.*)

PSČ
stát

obec

titul před

titul za datum narození / IČ *)

/ č.orient. část obce (v Praze název katastrálního území)

městský obvod v případě statutárního města
e-mail, telefon

IV.

Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena

Rozhodnutí/opatření (stavební povolení, souhlas s ohlášením, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební
povolení, oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, společné povolení, opakované
stavební povolení nebo dodatečné povolení stavby, územní rozhodnutí, ve kterém stavební úřad stanovil,
že k provedení stavby nebude vyžadovat ohlášení, územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující
územní rozhodnutí anebo územní souhlas u stavebních záměrů nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

V.

Datum dokončení stavby (ve formátu XX.YY.ZZZZ)

VI.

Přílohy

1. Geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí (v případě přístavby) nebo její výstavbou
dochází k rozdělení pozemku
2. Prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou
dokumentací/ověřenou dokumentací
nebo dokumentace skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k odchylkám oproti ověřené projektové
dokumentaci/ověřené dokumentaci

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

*)

Nehodící se škrtněte

K ústnímu jednání budou připraveny tyto doklady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Stavební povolení ( k nahlédnutí )
Dokumentace ověřená stavebním úřadem ze stavebního povolení (k nahlédnutí)
Vytyčovací protokol s náčrtem o polohopisném a výškopisném vytýčení stavby, ověřený
oprávněným zeměměřičem (kopie)
Revizní zpráva elektro (kopie)
Revizní zpráva hromosvodu (kopie)
Osvědčení o stavu komínů (kopie)
Revizní zpráva plynového zařízení + záruční list plynových spotřebičů (kopie)
Protokol o provedené topné a tlakové zkoušce topení (kopie)
Protokol o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu (kopie)
Protokol o tlakové zkoušce vnitřní kanalizace (kopie)
Protokol o zkoušce domovní vodovodní a kanalizační přípojky (kopie)
Protokol o zkoušce kanalizační jímky – nepropustnost (prohlášení odborného vedení stavby či
zhotovitele - kopie)
Měření radonu ve stavbě – týdenní (kopie)
Geometrický plán zaměření stavby (s vyznačením definičního bodu stavby a adresního místa)
Doklad o zaplacení odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF (kopie)
Doklad o oznámení zahájení stavebních prací Ústavu archeologické památkové péče (kopie)
Potvrzení o uložení stavebního odpadu (kopie)
Atest požárních dveří + prohlášení o shodě (výrobce nebo zhotovitel - kopie)
Prohlášení zhotovitele o shodě zabudovaných výrobků ve stavbě (kopie)
Chemicko-bakteriologický rozbor vody + kolaudace studny (kopie)
Doklad o zaplacení připojovacích poplatků obci (vodovod a kanalizace – kopie)
U STL přípojek – zápis o odevzdání a převzetí stavby RWE Distribuční služby, s.r.o. (kopie)
U vodovodních a kanalizačních přípojek – smlouva o připojení od VHS Benešov, s.r.o. (kopie)
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Kolín,
Polepská 634, 280 02 Kolín (kopie)
Závazné stanovisko Městského úřadu v Říčanech, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany,
odbor životního prostředí – ochrana ovzduší (kopie)
Doklad o připojení ke komunikaci

