
 Adresa příslušného úřadu  

 Úřad: Městský úřad Jeseník 

  Odbor stavebního úřadu a územního plánování 

 Ulice: Masarykovo nám. 167/1 

 PSČ/obec: 790 01 Jeseník 

 
 

OHLÁŠENÍ DOKONČENÍ STAVBY 
podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
 

ČÁST A 

I. Identifikační údaje o stavbě 

(název, účel stavby, místo)  

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

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

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

II. Identifikační údaje stavebníka1 
(Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě 
jinou adresu pro doručování2. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická 
osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání 
vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu 
zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, 
popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní 
firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro 
doručování.) 

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

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

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

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

Telefon / mobilní telefon (dobrovolný nepovinný údaj): ...................................................................... 

E-mail (dobrovolný nepovinný údaj):  ..……........................................................................................ 

Ohlašuje-li více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto  bodě připojeny v samostatné příloze:                         
   ano                  ne 

 
                                                 
1 § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
2 § 19 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 



III. Stavebník jedná    

  samostatně      
   je zastoupen: v případě zastupování na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné 

příloze (Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, 
popřípadě jinou adresu pro doručování3,4. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností 
uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh 
podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo 
osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo 
podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo 
obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu 
pro doručování.) 
................................................................................................................................................................ 

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

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

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

Telefon / mobilní telefon (dobrovolný nepovinný údaj): ...................................................................... 

E-mail (dobrovolný nepovinný údaj): ................................................................................................... 

 

IV. Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
provedena (Rozhodnutí/opatření (stavební povolení, souhlas s ohlášením, veřejnoprávní 
smlouva nahrazující stavební povolení, oznámení stavebního záměru s certifikátem 
autorizovaného inspektora, společné povolení, opakované stavební povolení nebo dodatečné 
povolení stavby, územní rozhodnutí, ve kterém stavební úřad stanovil, že k provedení stavby 
nebude vyžadovat ohlášení, územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující 
územní rozhodnutí anebo územní souhlas u stavebních záměrů nevyžadujících stavební 
povolení ani ohlášení)) 

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

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

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

Datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu: 

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

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

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

 

Stavba byla provedena s nepodstatnými odchylkami od uvedených dokumentů nebo od projektové 
dokumentace 

   ne 

   ano (popis a zdůvodnění nepodstatných odchylek)               

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

                                                 
3 § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
4 § 19 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 



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

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

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

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

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

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

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

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

 

V.  Datum dokončení stavby 

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

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

 

VI. U dočasné stavby 

Doba trvání do........................................................................................................................................ 

 

 

 
V …………...……………………dne……..…....………….. 

 

 

 

 

……………………………………………….. 
podpis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy oznámení o užívání stavby: 
� 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) včetně vyznačení údajů určujících polohu definičního bodu stavby a 
adresního místa (viz poznámka). 

 



ČÁST B 
 
ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ 
 
I. Čestné prohlášení stavebníka: 

� pro trvalé bydlení 
� pro komerční účely 
 
Prohlašuji, že stavba je provedena v  souladu s rozhodnutím nebo jiným opatření 
stavebního úřadu, s ověřenou projektovou dokumentací, splňuje obecné požadavky na 
výstavbu a další požadavky stanovené platnými právními a technickými předpisy. 
 
V tomto čestném prohlášení jsem uvedl pravdivě všechny údaje a jsem si vědom právních 
následků nepravdivého čestného prohlášení. 
 
 
 
V…………………….  dne ………………… ……………………………………. 

             Podpis stavebníka/razítko 
 
 
 

II. Čestné prohlášení stavbyvedoucího: 

Prohlašuji, že stavba je provedena v  souladu s rozhodnutím nebo jiným opatření 
stavebního úřadu, s ověřenou projektovou dokumentací, splňuje obecné požadavky na 
výstavbu a další požadavky stanovené platnými právními a technickými předpisy. 
 
V tomto čestném prohlášení jsem uvedl pravdivě všechny údaje a jsem si vědom právních 
následků nepravdivého čestného prohlášení. 
 
Autorizovaná osoba: 
Titul, jméno, Příjmení: ………………………………………..…. ČKAIT: ………………… 

 
 
 
 
 

V…………………….  dne …………………  ………………………….. 
Podpis (autorizační razítko) 

 



STATISTICKÉ ÚDAJE 
 

1. Typ stavebního objektu: 

� Rodinný dům 

� pro trvalé bydlení 

� pro komerční účely 

2. Místo stavby:    

3. Část obce:     

4. Číslo domovní:    

5. Parcelní číslo stavby:   

6. Datum dokončení:    

7. Způsob využití: 

� Bydlení 

8. Zastavěná plocha (m2):   

9. Podlahová plocha (m2):   

10. Obestavěný prostor (m3):   

11. Počet podlaží:    

12. Počet bytů:     

13. Výtah: 

� Ano 

� Ne 

14. Druh konstrukce: 

� zděný 

� dřevostavba 

� … 

15. Způsob vytápění: 

� ústřední 

� … 

16. Přípojka vodovodu: 

� Ano 

� Ne 

17. Přípojka kanalizační sítě: 

� Ano 

� Ne 

18. Přípojka plynu: 

� Ano 

� Ne 

19. počet vchodů:     


