Adresa příslušného úřadu
Úřad: Obecní úřad Stonava
Ulice: Stonava 730
PSČ,obec: 735 34 Stonava
V Stonavě dne ........………
Věc: Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí
1. Navrhovatel:
jméno ......................................................………………………………………………………
adresa ......................................................………………………………………………………
PSČ .........................……. telefon ……….......................

2. Označení a místo stavby:
stavba ......................................................……………………………………………………….
pozemek parc.č ...........................................

katastrální území …..………………………….

ulice .............………........... č.o……………………..........

č.p. .......…………………….

3. Stavební úřad Obecního úřadu Stona vydal:
Stavební povolení:

pod č.j.: ..................……………….....………………………...... dne …………………............
Rozhodnutí o změně stavby před dokončením:

pod č.j.: ..........................………………………………………... dne ………………................

4. Ostatní údaje:
- termín dokončení stavby dle rozhodnutí: ...................………………………………………...
- předpokládaný termín dokončení stavby: ....................………………………………………..
- termín úplného vyklizení staveniště a dokončení úprav okolí stavby: ..................................…
- údaj, zda bude prováděn zkušební provoz a doba jeho trvání: ………………………………..

……………………………………………
Podpis navrhovatele
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K návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí se připojí:
1) Popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení
2) 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 jejich zakrytím)
3) Doklady o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena
4) Geometrický plán podle předpisu o katastru nemovitostí, tento doklad se nepřipojí
v případech, kdy nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby a
u drobných staveb

K ústnímu jednání spojenému s místním šetřením je navrhovatel povinen připravit:
a) doklad o vytýčení stavby
b) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření, zejména:
- revizní zprávu elektro
- osvědčení o stavu komínů
- revizi plynu
- revizi hromosvodů
- měření radonu
- mikrobiologický rozbor vody, aj.
c) projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo
při povolování změn stavby
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 a další doklady stanovené
v podmínkách stavebního povolení
g) doklady o tom, jak byl likvidován odpad ze stavby a jak budou likvidovány odpady
z provozu
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