Stavební úřad
Rychnov u Jbc. n. N.

Městský úřad
Rychnov u Jbc. n. N.
Husova 490
468 02 - Rychnov u Jabl. n. N

VYPLŇTE ČITELNĚ !

Telefon 483 388 784
Mobil: 603 415 235
Fax: 483 388 006
E-mail:
mnedomlelova@rychnovjbc.cz

dne:

NÁVRH NA VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ
Stavebník:

Bydliště:

Druh stavby:( např. rodinný dům, bytový dům, garáž )
Umístění stavby: ( číslo parcely, ulice, obec )
Datum a číslo jednací stavebního povolení, popřípadě č.j.rozhodnutí o povolení změny stavby
před jejím dokončením:

Termín úplného vyklizení staveniště a dokončení úprav okolí stavby:

Údaj zda bude prováděn zkušební provoz a dobu jeho trvání.

Popis a zdůvodnění případných odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Doklad o vlastnictví, pokud se stavebníkem stala v průběhu stavby (přechodem nebo
převodem vlastnictví) jiná osoba.

Podpis:

PŘÍLOHY NÁVRHU NA KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ
1) Popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení.
2) U stavby, na které jsou geodetické práce zajišťovány úředně oprávněným zeměměřickým
inženýrem dokumentaci provedených geodetických prací (u podzemních sítí technického
vybavení ještě před jejich zakrytím),
3) Geometrický plán na zaměření dokončené stavby podle předpisů o katastru nemovitostí.
Tento doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení
stavby, nebo u drobných staveb,
4) U stavby, v níž bylo nebo má být zabudováno jaderné zařízení, povolení Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost podle zvláštních předpisů,
5) Doklady o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena a
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených
orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na
ochranu zdravých životních podmínek.
K ústnímu jednání spojenému s místním šetřením se předkládají další náležitosti, z nichž
některé mohou tvořit přílohu návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí:
a) Doklady o vytýčení stavby.
b) Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení
k plynulému a bezpečnému provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, pokud musel být
prováděn (§ 84 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 (§ 47 zákona) a další doklady stanovené v podmínkách
stavebního povolení.

