Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu

Návrh na vydání kolaudačního
rozhodnutí
V ............................................................
Správní poplatek ve výši ______________

dne .........................................................

byl uhrazen dne _____________________

1.N a v r h o v a t e l (é):
Fyzická osoba:
Jméno a příjmení: ................................................................................................
Adresa bydliště:

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

Jméno a příjmení: ...............................................................................................
Adresa bydliště:

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

Telefon:

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

Právnická osoba:
Název: ..............................................................................................................
Sídlo firmy: .......................................................................................................
(Jméno a adresu osoby, oprávněné za právnickou osobu jednat, podle výpisu
z obchodního rejstříku)

Telefon:

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

navrhuje (jí), aby bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na
2. S t a v b u:
Označení stavby (dle stavebního povolení) ................................................................................
......................................................................................................................................................
na pozemku p.č. ..................................................v k.ú. ..............................................................,
na kterou bylo vydáno stavební povolení pod č.j. ......................................................................
dne .......................................................................
Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením:
a) bylo vydáno dne ................................. pod č.j. ...............................................................
b) nebylo vydáno.
3. Termín dokončení stavby (dle stavebního povolení).............................................................
Stavba bude zcela dokončena do .................................................................................................
Termín úplného vyklizení staveniště a dokončení úpravy okolí stavby ..................................

4. Zkušební provoz na stavbě: a) bude prováděn – doba trvání.................................................
b) nebude prováděn.
5. Stavba B U D E -

N E B U D E užívána jako provozovna.

6. Jméno a adresa (název a sídlo) budoucího uživatele, je- li v době podání návrhu znám
..................................................................................................................................................

..................................................................................
podpis (y), razítko navrhovatele (ů)

K návrhu na zahájení kolaudačního řízení je navrhovatel povinen připravit zejména:
1) Popis a zdůvodnění provedených nepatrných odchylek od stavebního povolení a územního
rozhodnutí, v případě, že tyto byly provedeny a výkresy skutečného provedení stavby.
2) Geometrický plán stavby podle předpisu o evidenci nemovitostí. Tento doklad nepřipojí
v případech, kdy nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby.
3) Vyhovující výsledky předepsaných zkoušek (např. revize elektroinstalace, plynu,
hromosvodu, osvědčení o stavu komínů, doklad o nepropustnosti jímky atd.)
4) Další doklady, které jsou předepsány zvláštními předpisy, nebo si je stavební úřad vyžádal.

