Stavební úřad
České Budějovice, Kněžská 19

NÁVRH NA VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

1. Jméno, příjmení (název), rodné číslo (IČO) a adresa (sídlo) navrhovatele (stavebníka
příp. budoucího uživatele):

2. Označení, místo stavby, datum a číslo jednací stavebního povolení (dalších rozhodnutí,
týkajících se uvedené stavby – např. změna stavby před dokončením):

3. Stanovený termín dokončení stavby dle stavebního povolení:

4. Termín vyklizení staveniště:

V Českých Budějovicích dne

Přílohy návrhu:
(viz druhá strana)

Podpis navrhovatele:

K návrhu se přikládá:
-

-

popis a zdůvodnění případně provedených nepodstatných změn stavby (drobných
odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení) včetně vyznačení v projektové
dokumentaci
u novostaveb, přístaveb a v Českých Budějovicích též přípojek na inženýrské sítě
geometrický plán, zpracovaný odpovědným geodetem (souřadnicový systém JTSK,
výškový systém BpV).

Nejpozději při místním šetření se předkládají:
-

doklady požadované ve stavebním povolení nebo ve zvláštních předpisech:
- o výsledku zkoušek: - elektroinstalace (výchozí revize)
- plynových zařízení a instalace
- vodovodu vč. přípojky (tlaková zkouška)
- kanalizace vč. přípojky (zkouška těsnosti)
- ústředního topení (topná a těsnostní zkouška)
- komínů
- výtahů
- nepropustnosti bazénů a jímek, které nejsou vodohosp. díly atd.
- o výsledku integrálního měření ekvivalentní objemové aktivity radonu v ovzduší
pobytových místností, provedeného oprávněnou osobou, bylo-li požadováno
- povolení vodohospodářského orgánu (MM České Budějovice, odbor ochrany životního
prostředí) k uvedení vodohospodářských děl, pokud jsou součástí kolaudované stavby, do
užívání (septik, ČOV, kanalizační objekty, objekty jímání vody, nádrží atd.)
- povolení speciálního stavebního úřadu dopravního k uvedení dopravních staveb, pokud
jsou součástí kolaudované stavby, do užívání (parkoviště, příjezdy).

-

projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při
povolování změn stavby společně s výkresy, ve kterých jsou vyznačeny změny stavby
během provádění,

-

v případě stavebního zásahu do veřejných pozemků:
- v Českých Budějovicích : - potvrzení o převzetí povrchu MM České Budějovice
- odborem SVS, odd. správy komunikací
odd. veřejné zeleně,
- u ostatních obcí: - potvrzení o převzetí povrchu obecním úřadem u obecních pozemků,
příp. Správou a údržbou silnic (Nemanická 10, ČB) u státních silnic,

-

doklad o zajištění likvidace odpadních vod (v případě jímky na vyvážení),

-

tabulka „STAVBA POVOLENA“.

