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Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí 
          
 
pro stavby pravomocně povolené do 31.12.2006 

podle ustanovení § 190 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a ustanovení § 79 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(starý stavební zákon) 
 

ČÁST A. 

I.    Žadatel (stavebník) 

   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 také adresa pro doručování, není-li shodná): 

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

.......................................................................................................................................... 
 
III. Základní údaje o dokončené stavbě 
 

Název stavby, označení a účel (kapacita) stavby podle povolení 
.......................................................................................................................................... 

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

pozemek parc. č.: ................................................................. 

katastrální území: ................................................................. 
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pro kterou vydal stavební povolení ...................................................................................... 

dne ................................ pod č.j. .......................................................... 

 
IV. Předpokládaný termín dokončení stavby 

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

V. Termín úplného vyklizení staveniště a úpravy okolí 

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

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

VI.    Údaj o zkušebním provozu 

Byl proveden     ano, doba jeho trvání ............................................................................... 

      ne      

 

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

 

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

podpis  

 

 

 

ČÁST B. 

 

Přílohy návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí: 

 1. geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí; tento doklad se nepřipojí, pokud 
nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby, a u drobných staveb, popis 
a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení 

 2. popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení  

 3. doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních 
sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím) u staveb, na které jsou geodetické 
práce zajišťovány úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem  

 4. povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle zvláštních předpisů u staveb, v 
nichž bylo nebo má být zabudováno jaderné zařízení  

 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 
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  samostatně     jsou připojena v dokladové části dokumentace, 

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku: 

   ochrany přírody a krajiny .................................................................................. 

   ochrany vod .................................................................................................... 

   ochrany ovzduší .............................................................................................. 

   ochrany zemědělského půdního fondu ................................................................ 

   ochrany lesa ................................................................................................... 

   ochrany ložisek nerostných surovin .................................................................... 

   odpadového hospodářství ................................................................................. 

   veřejného zdraví ............................................................................................. 

   veterinární péče .............................................................................................. 

       památkové péče ............................................................................................... 

   dopravy na pozemních komunikacích .................................................................. 

   dopravy drážní ................................................................................................ 

   dopravy letecké ............................................................................................... 

   dopravy vodní ................................................................................................. 

   energetiky ...................................................................................................... 

   jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením ....................................... 

   elektronických komunikací ................................................................................ 

   obrany státu ................................................................................................... 

   bezpečnosti státu ............................................................................................ 

   civilní ochrany ................................................................................................. 

   požární ochrany .............................................................................................. 
        jiné ................................................................................................................ 

 

 

U drobných a jednoduchých staveb (stavebníky jsou fyzické osoby a stavby nesouvisejí s podnikáním 
podle zvláštních předpisů) mohou být náležitosti návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí včetně 
jeho příloh přiměřeně zjednodušeny (při pochybnosti o míře zjednodušení je nutno respektovat 
stanovisko stavebního úřadu). 

 

Přílohy k ústnímu jednání spojenému s místním šetřením:  

 1. 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  

 2. projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při 
povolení změny stavby před jejím dokončením  

 3. dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu 
povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci) 

 4. doklad o výsledku měření objemové aktivity radonu 

 5. doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 47 
stavebního zákona)  
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 6. doklad o nepropustnosti jímky na vyvážení (je-li instalována) + doklad o likvidaci obsahu 

jímky v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění) 
 7. zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen 

 8. jiné doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při schválení změny stavby před 
dokončením 

 9. plná moc v případě zastupování stavebníka 

 10. potvrzení o přidělení popisného čísla novostavby 

 11. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly 
způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována) 

  samostatně     jsou připojena v dokladové části dokumentace, 

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku: 

   elektrické energie ............................................................................................ 

   plynu ............................................................................................................. 

   rozvodu tepla .................................................................................................. 

   vody .............................................................................................................. 

   kanalizace ...................................................................................................... 

   elektronických komunikací ................................................................................ 

   dopravy .......................................................................................................... 

   ostatní ........................................................................................................... 
 

 

 

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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