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Žádost o ověření zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby 
 

podle ustanovení § 125 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon)  
 

I. Žadatel (vlastník stavby) 

 fyzická osoba  
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování není-
li shodná s místem trvalého pobytu) 

 fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností 
jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě adresa pro 
doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu) 

 právnická osoba 

název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě též adresa pro doručování 
není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby  

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Žádá-li o vydání souhlasu více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné 
příloze:     ano      ne 

 

II. Žadatel jedná    

 samostatně      

 je zastoupen: jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého 
pobytu/adresa sídla (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná): 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

III. Označení a účel užívání stavby 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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IV. Místo stavby 

obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí 

 

    

 

    

 

    

Je-li stavba umístěna na více pozemcích, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě IV. v samostatné 
příloze:   ano    ne 

 

V. Osoby, které mají vlastnická práva k výše uvedeným pozemkům 

Pozemek parc. č.: ..........................., katastrální území: ......................................................... 

Vlastník: jméno a příjmení/název nebo obchodní firma; datum narození/identifikační číslo; místo 
trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování) ................................................. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Pozemek parc. č.: ..........................., katastrální území: ......................................................... 

Vlastník: jméno a příjmení/název nebo obchodní firma; datum narození/identifikační číslo; místo 
trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování) ................................................. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Pozemek parc. č.: ............................, katastrální území: ........................................................ 

Vlastník: jméno a příjmení/název nebo obchodní firma; datum narození/identifikační číslo; místo 
trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování) ................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Je-li stavba umístěna na více pozemcích, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě V. v samostatné 
příloze:   ano    ne 

 

VI.   Osoby, které mají jiná věcná práva k výše uvedeným pozemkům 

Pozemek parc. č.: ............................., katastrální území: ....................................................... 

Druh práva: (např. věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo) 

.......................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 

Oprávněný: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa 
sídla (popř. jiná adresa pro doručování): .................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Je-li stavba umístěna na více pozemcích, u nichž jsou jiná věcná práva, žadatel připojuje údaje 
obsažené v bodě VI. v samostatné příloze:   ano         ne 

 

VII. Údaje o rozhodnutích o stavbě (pokud se rozhodnutí nedochovala, alespoň 
pravděpodobný rok dokončení stavby) 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

VIII. Technický popis stavby a jejího vybavení (lze dokladovat v příloze) 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

V ............................................ dne ............................ 

     .................................................. 

podpis  
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ČÁST  B. 

 

Přílohy: 
   dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 (3) vyhotoveních podle přílohy č. 14 bod 1. 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
   zjednodušená dokumentace (pasport stavby) ve 2 (3) vyhotoveních podle přílohy č. 14 bod 

2. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
 kopie katastrální mapy  
    doklad o vlastnictví stavby a pozemku, na němž je stavba umístěna, pokud stavební úřad 

nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí  
 prohlášení o tom, že uvedená stavba byla povolena, eventuálně kolaudována (dokládá se 

v případě, že se vlastníku stavby nedochovaly žádné podklady a důkazy, které by 
prokazovaly, že stavba byla povolena, eventuálně kolaudována) 
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PROHLÁŠENÍ 
 

 
 
Já, ....................................................................................................................................,  
 
jako vlastník stavby: .......................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
na pozemku par.č. ................................................................................................................ 
 
v katastrálním území ............................................................................................................ 
 
prohlašuji, že uvedená stavba, která byla realizována v roce ........................................................ 
 
a v současné době užívána jako .............................................................................................. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
byla povolena a kolaudována a nedochovaly se žádné podklady a důkazy, které by prokazovaly, že 
stavba byla povolena a kolaudována. 
 
 
 
 
 
 
V ................................................. dne ............................. 
 
 
 
 
       .............................................................. 
              vlastník stavby 
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Zpracovávání nepovinných osobních údajů: Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty 
žadatelem a používány správcem v rámci státní správy i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) 
Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není podmínkou vyřízení příslušné žádosti. 

Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte) 
Email:          Tel:  
Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány za účelem rychlejší         
a kvalitnější komunikace s žadatelem. 
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu 
vyřízení příslušné agendy a uloženy po dobu následné skartační lhůty. 
Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na:  
https://www.vrbnopp.cz/cs/obcan/povinne-zverejnovane-informace.html  
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