
OZNÁMENÍ DOKONČENÍ STAVBY 

ČÁST A 

I. Identifikační údaje stavby
(název, účel stavby, místo, pokud dochází ke změně parcelního čísla – uvést původní a nové parc. č.)
…...................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................... 
…….................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................................... 

II. Identifikační údaje stavebníka
(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též  adresu
pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou
činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého
pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba
uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu
pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
Telefon / mobilní telefon: ............................................................................................................................... 
Fax / e-mail: ……………................................................................................................................................ 
Datová schránka:..………................................................................................................................................ 
Oznamuje-li  užívání stavby více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze: 

 ano                  ne 

III. Stavebník jedná
samostatně
je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze

(u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu
pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní



firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou 
sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby): 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
Telefon / mobilní telefon: ............................................................................................................................... 
Fax / e-mail: ……………................................................................................................................................ 
Datová schránka:..………................................................................................................................................ 
 

IV. Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba provedena 
(označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací 
rozhodnutí nebo opatření) 
…..…………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Stavba byla provedena s nepodstatnými odchylkami od uvedených dokumentů nebo od projektové 
dokumentace 

   ne 
   ano (popis a zdůvodnění nepodstatných odchylek)               

…..…………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



V.  Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
VI. U dočasné stavby 
Doba trvání do................................................................................................................................................. 
 
 
 
V …………...……………………dne……..…....………….. 

 

 

 

 

……………………………………………….. 
podpis  

 
 
 
 
 

 
 
Právo užívat stavbu vzniklo dne: 
 
Označení stavebního úřadu: Jméno a příjmení oprávněné úřední osoby: 

 
 
 

Číslo jednací: 
 
 

Podpis oprávněné úřední osoby: 

Datum vyznačení: 
 

Otisk úředního razítka: 
 
 
 
 

 



ČÁST B 
 
Přílohy oznámení o užívání stavby: 

 1. Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence 
v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku; doklad se nepřipojí, 
pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby). 

 2. Dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby u staveb technické nebo 
dopravní infrastruktury. 

 3. Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. 
Například: 
• Revizní zpráva elektrického zařízení. 
• Revizní zpráva hromosvodu. 
• Revizní zpráva komínu (spalinové cesty). 
• Revizní zpráva plynového zařízení. 
• Doklad o nepropustnosti žumpy (zkouška těsnosti žumpy). 
• Atest k osazené domovní čistírně odpadních vod. 
• Protokol o tlakové zkoušce systému ústředního vytápění. 
• Protokol o komplexním vyzkoušení topného systému (topná zkouška). 
• Protokol o tlakové zkoušce rozvodů vody. 
• Protokol o těsnosti rozvodů vnitřní kanalizace. 
• Atesty na požární dveře, požární okna požární uzávěry, požární klapky, požární 

signalizaci atp. 
• Protokol o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě. 

 4. Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 
stavebního zákona).  

 5. Jiné doklady stanovené v rozhodnutí o povolení stavby.  
 6. Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti 

povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci).  
 7. Plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení, 

popřípadě plná moc do protokolu.  
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