
 

PŘÍLOHY 
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PŘÍLOHA 1 | ZÁKONY NOVELIZOVANÉ V  SOUVISLOSTI S NOVELOU STAVEBNÍHO ZÁKONA1 

(1) Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

(3) Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

(4) Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů. 

(5) Změna zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

(6) Změna zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejí-

cích s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

(7) Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomo-

vý zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

(8) Změna zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oce-

ňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. 

(9) Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

(10) Změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

(11) Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých sou-

visejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

(12) Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

(13) Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

                                                 
 
1
  Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj. 
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PŘÍLOHA 2 | OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY1 

Příloha 4 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. 

 Adresa příslušného úřadu 

 Úřad: …………………………………………. 

 Ulice: …………………………………………. 

 PSČ, obec: …………………………………………. 

 V ……………………... dne …………………….. 

Věc: OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY 

podle ustanovení § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

a § 11 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech sta-

vebního řádu 

ČÁST A 

I. 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 též 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 

 

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

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

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

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

Je-li stavebníkem více osob, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojené v samostatné příloze: 

☐ ano ☐ ne 

 

Identifikační údaje o budoucím uživateli stavby, je-li znám 

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

                                                 
 
1
  Zdroj: Příloha 4 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. 
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II. Stavebník jedná 

☐ samostatně 

☐ 
je zastoupen: jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa 

sídla (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná): 

 

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

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

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

 

III. Základní údaje o dokončené stavbě 

Označení, účel (kapacita) stavby podle povolení (ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, cer-

tifikát autorizovaného inspektora) 
 

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

místo stavby …………………………………………………………………………………………….... 

datum vyhotovení a číslo jednací 

 ☐ územního rozhodnutí nebo …………………………………………………….. 

 ☐ územního souhlasu …………………………………………………….. 

 ☐ stavebního povolení …………………………………………………….. 

 ☐ povolení změny stavby před dokončením …………………………………………………….. 

 ☐ veřejnoprávní smlouvy …………………………………………………….. 

 ☐ ohlášení (§ 104 stavebního zákona) …………………………………………………….. 

 

údaj o způsobu souhlasu stavebního úřadu s ohlášením stavby 

 ☐ mlčky ke dni …………………………………………………….. 

 ☐ písemným souhlasem ze dne …………………….... čj. …………………...... 

 ☐ datum a podací číslo oznámení (§ 117 stavebního zákona) 

 

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

☐ ano ☐ ne 

 

S užíváním stavby bude započato ……………………………………………………………………….. 

 

Další informace jsou uvedeny v samostatné příloze: 

☐ ano ☐ ne 
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IV. Statistické ukazatele 

U budov obsahujících byty, se uvádějí následující statistické ukazatele: 

1. Podlahová plocha budovy (m²) ...................................................................... 

2. Celková hodnota budovy bez pozemku (tis. Kč) ...................................................................... 

3. Celková hodnota bytů v nebytových budovách (tis. Kč) ...................................................................... 

4. Počet dokončených bytů ...................................................................... 

5. Užitková plocha podle velikosti jednotlivých bytů (m²) ...................................................................... 

6. Obytná plocha podle velikosti jednotlivých bytů (m²) ...................................................................... 

7. Zastavěná plocha budovy (m²) ...................................................................... 

8. Obestavěný prostor budovy (m3) ...................................................................... 

 

 

 ……………………………………………………..... 

 
podpis 
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ČÁST B 

Přílohy oznámení o užívání stavby: 

☐ 1. 

popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumenta-

ce nebo dokumentů specifikovaných v části A, bod III., s informací, zda a kdy byly tyto od-

chylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby 

☐ 2. 
doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí 

technického vybavení ještě před jejich zakrytím) 

☐ 3. 
geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a u staveb tech-

nické nebo dopravní infrastruktury) 

☐ 4. 
dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, 

ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci) 

☐ 5. plná moc v případě zastupování stavebníka 

6. 
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou byla stavba napojena 

(pokud byla předem požadována): 

 ☐ 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 …………………………………………………………………… 
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PŘÍLOHA 3 | ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU1 

Příloha 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. 

 Adresa příslušného úřadu 

 Úřad: …………………………………………. 

 Ulice: …………………………………………. 

 PSČ, obec: …………………………………………. 

 V ……...…………..…... dne …………………….. 

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU 

podle ustanovení § 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18i 

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu 

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 popří-

padě 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: ………………………………………………………………………………… 

                                                 
 
1
  Zdroj: Příloha 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. 
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Žádá-li 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 ad-

resu 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 rozhod-

nutí nebo opatření) 

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

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

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

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

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

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

 

Stavba byla provedena s nepodstatnými odchylkami od uvedených dokumentů nebo od projektové doku-

mentace 

☐ ne ☐ ano (popis a zdůvodnění nepodstatných odchylek) 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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V. Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání 

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

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

 

VI. U dočasné stavby 

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

 

VII. Údaj o zkušebním provozu 

Byl proveden ☐ ne 

 ☐ ano 

 na základě rozhodnutí, které vydal …………………………………………………….. 

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

 doba jeho trvání ……………………………………………………………………….. 

 

 

V …………………………………. dne …………………………………. 

 

 

 

 

 ………………………………………………………..... 

 
podpis 
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ČÁST B 

Přílohy žádosti o vydání kolaudačního souhlasu: 

☐ 1. 

Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence v ka-

tastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku; doklad se nepřipojí, pokud 

nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby) včetně vyznačení údajů určují-

cích polohu definičního bodu stavby a adresního místa (viz poznámka). 

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

infrastruktury. 

☐ 3. 
Doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se ob-

sahu technické mapy obce. 

☐ 4. Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. 

☐ 5. Doklady o výsledcích zkušebního provozu, pokud byl prováděn. 

☐ 6. 
Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 staveb-

ního zákona). 

☐ 7. 
U stavby s jaderným zařízením povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle zvlášt-

ního právního předpisu. 

☐ 8. Jiné doklady stanovené v povolení stavby. 

☐ 9. 
Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení 

stavby nebo ověřené projektové dokumentaci). 

☐ 10. 
Plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě 

plná moc do protokolu. 

☐ 11. Certifikát autorizovaného inspektora, pokud byl vyhotoven. 

☐ 12. Samostatná příloha k bodu II. části A. 

☐ 13. 
Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpi-

sem pro užívání stavby vyžadována 

  ☐ jsou připojena v dokladové části dokumentace, ☐ samostatně 

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

  ☐ prevence závažných havárií ………………………………….……………………................. 

  ☐ ochrany veřejného zdraví ………………………………….……………………................. 

  ☐ lázní a zřídel ………………………………….……………………................. 

  ☐ veterinární péče ………………………………….……………………................. 

  ☐ památkové péče ………………………………….……………………................. 

  ☐ 
dopravy na pozemních 
komunikacích 

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

  ☐ dopravy drážní ………………………………….……………………................. 



x 

 

  ☐ dopravy letecké ………………………………….……………………................. 

  ☐ dopravy vodní ………………………………….……………………................. 

  ☐ energetiky ………………………………….……………………................. 

  ☐ 
jaderné bezpečnosti a ochrany 
před ionizujícím zářením 

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

  ☐ elektronických komunikací ………………………………….……………………................. 

  ☐ obrany státu ………………………………….……………………................. 

  ☐ bezpečnosti státu ………………………………….……………………................. 

  ☐ civilní ochrany ………………………………….……………………................. 

  ☐ požární ochrany ………………………………….……………………................. 

  ☐ další ………………………………….……………………................. 

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

☐ 14. 
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu 

napojení stavby (pokud byla předem vyžadována) 

  ☐ jsou připojena v dokladové části dokumentace, ☐ samostatně 

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

  ☐ elektrické energie ………………………………….……………………................. 

  ☐ plynu ………………………………….……………………................. 

  ☐ rozvodu tepla ………………………………….……………………................. 

  ☐ vody ………………………………….……………………................. 

  ☐ kanalizace ………………………………….……………………................. 

  ☐ elektronických komunikací ………………………………….……………………................. 

  ☐ dopravy ………………………………….……………………................. 

  ☐ další ………………………………….……………………................. 

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

Poznámka: 

Způsob vyznačení údajů určujících polohu definičního bodu stavby a adresního místa 

U budovy zapisované do katastru nemovitostí se adresní místo vyznačí do geometrického plánu na zaměření budovy jako bod uvnitř 
stavebního objektu v místě očíslovaného vchodu z ulice nebo veřejného prostranství. 

Nejedná-li se o stavbu zapisovanou do katastru nemovitostí, vyznačí se definiční bod i adresní místo do grafického vyjádření výsled-

ku zaměření skutečné polohy objektu v dokumentaci skutečného provedení stavby nebo do kopie situačního výkresu v měřítku kata-

strální mapy se zakreslením umístění stavby, který byl podkladem pro umístění stavby, a to definiční bod stavebního objektu jako 
bod poblíž těžiště stavby a definiční bod adresního místa jako bod uvnitř stavebního objektu v místě vchodu z ulice nebo veřejného 

prostranství. 

Jedná-li se o stavbu v areálu, kde je přístup z ulice ke stavebnímu objektu vhodný také pro vjezd vozidel používaných složkami inte-

grovaného záchranného systému, ale je umístěn odlišně od vchodu z ulice do stavebního objektu, lze k adresnímu místu vyznačit 
také příslušná příjezdová místa. 

Parametry příjezdových míst: 

 Složka integrovaného záchranného systému Průjezdná šířka Průjezdná výška  

 Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany 3,5 m 4,1 m  

 Zdravotnická záchranná služba a Policie ČR 3,0 m 3,0 m  
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PŘÍLOHA 4 | ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY1 

Příloha 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. 

 Adresa příslušného úřadu 

 Úřad: …………………………………………. 

 Ulice: …………………………………………. 

 PSČ, obec: …………………………………………. 

 V ……...…………..…... dne …………………….. 

Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY 

podle ustanovení § 123 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18k 

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu 

ČÁST A 

I. Identifikační údaje stavby 

(název, účel stavby, místo) 

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

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

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

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

 

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 popří-

padě 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: ………………………………………………………………………………… 

                                                 
 
1
  Zdroj: Příloha 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. 
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Podává-li žádost 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 ad-

resu 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 rozhod-

nutí nebo opatření) 

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

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

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

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

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

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

 

Stavba byla provedena s nepodstatnými odchylkami od uvedených dokumentů nebo od projektové doku-

mentace 

☐ ne ☐ ano (popis a zdůvodnění nepodstatných odchylek) 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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V. Požadovaná lhůta předčasného užívání stavby 

od ………………………………………………… do ………………………………………………… 

Odůvodnění žádosti: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

VI. Stavbu provádí 

☐ stavebník sám pro sebe svépomocí 

Podmínky předčasného užívání: 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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☐ stavební podnikatel (zhotovitel) – název a sídlo stavebního podnikatele, IČ, bylo-li přiděleno: 

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

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

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

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

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

 

U stavby prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem, obsahující jeho 

souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby. Dohoda je samostatnou přílohou žá-

dosti. 

 

 

V …………………………………. dne …………………………………. 

 

 

 

 

 ………………………………………………………..... 

 
podpis 
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ČÁST B 

Přílohy žádosti o vydání kolaudačního souhlasu: 

☐ 1. 

Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence v ka-

tastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku; doklad se nepřipojí, pokud 

nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby) včetně vyznačení údajů určují-

cích polohu definičního bodu stavby a adresního místa (viz poznámka). 

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

infrastruktury. 

☐ 3. 
Doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se ob-

sahu technické mapy obce. 

☐ 4. Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. 

☐ 5. 
Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 staveb-

ního zákona). 

☐ 6. Jiné doklady stanovené v povolení stavby. 

☐ 7. 
Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení 

stavby nebo ověřené projektové dokumentaci). 

☐ 8. 
Plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě 

plná moc do protokolu. 

☐ 9. 
Dohoda uzavřená se stavebním podnikatelem, která obsahuje jeho souhlas popřípadě sjednané 

podmínky předčasného užívání stavby. 

☐ 10. Samostatná příloha k bodu II. části A. 

☐ 11. 
Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpi-

sem pro užívání stavby vyžadována 

  ☐ jsou připojena v dokladové části dokumentace, ☐ samostatně 

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

  ☐ prevence závažných havárií ………………………………….……………………................. 

  ☐ ochrany veřejného zdraví ………………………………….……………………................. 

  ☐ lázní a zřídel ………………………………….……………………................. 

  ☐ veterinární péče ………………………………….……………………................. 

  ☐ památkové péče ………………………………….……………………................. 

  ☐ 
dopravy na pozemních 

komunikacích 
………………………………….……………………................. 

  ☐ dopravy drážní ………………………………….……………………................. 

  ☐ dopravy letecké ………………………………….……………………................. 

  ☐ dopravy vodní ………………………………….……………………................. 
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  ☐ energetiky ………………………………….……………………................. 

  ☐ 
jaderné bezpečnosti a ochrany 

před ionizujícím zářením 
………………………………….……………………................. 

  ☐ elektronických komunikací ………………………………….……………………................. 

  ☐ obrany státu ………………………………….……………………................. 

  ☐ bezpečnosti státu ………………………………….……………………................. 

  ☐ civilní ochrany ………………………………….……………………................. 

  ☐ požární ochrany ………………………………….……………………................. 

  ☐ další ………………………………….……………………................. 

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

☐ 12. 
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu 

napojení stavby (pokud byla předem vyžadována) 

  ☐ jsou připojena v dokladové části dokumentace, ☐ samostatně 

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

  ☐ elektrické energie ………………………………….……………………................. 

  ☐ plynu ………………………………….……………………................. 

  ☐ rozvodu tepla ………………………………….……………………................. 

  ☐ vody ………………………………….……………………................. 

  ☐ kanalizace ………………………………….……………………................. 

  ☐ elektronických komunikací ………………………………….……………………................. 

  ☐ dopravy ………………………………….……………………................. 

  ☐ další ………………………………….……………………................. 

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

Poznámka: 

Způsob vyznačení údajů určujících polohu definičního bodu stavby a adresního místa 

U budovy zapisované do katastru nemovitostí se adresní místo vyznačí do geometrického plánu na zaměření budovy jako bod uvnitř 

stavebního objektu v místě očíslovaného vchodu z ulice nebo veřejného prostranství. 

Nejedná-li se o stavbu zapisovanou do katastru nemovitostí, vyznačí se definiční bod i adresní místo do grafického vyjádření výsled-
ku zaměření skutečné polohy objektu v dokumentaci skutečného provedení stavby nebo do kopie situačního výkresu v měřítku kata-

strální mapy se zakreslením umístění stavby, který byl podkladem pro umístění stavby, a to definiční bod stavebního objektu jako 

bod poblíž těžiště stavby a definiční bod adresního místa jako bod uvnitř stavebního objektu v místě vchodu z ulice nebo veřejného 
prostranství. 

Jedná-li se o stavbu v areálu, kde je přístup z ulice ke stavebnímu objektu vhodný také pro vjezd vozidel používaných složkami inte-

grovaného záchranného systému, ale je umístěn odlišně od vchodu z ulice do stavebního objektu, lze k adresnímu místu vyznačit 

také příslušná příjezdová místa. 

Parametry příjezdových míst: 

 Složka integrovaného záchranného systému Průjezdná šířka Průjezdná výška  

 Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany 3,5 m 4,1 m  

 Zdravotnická záchranná služba a Policie ČR 3,0 m 3,0 m  
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PŘÍLOHA 5 | ŽÁDOST O POVOLENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU1 

 Adresa příslušného úřadu 

 Úřad: …………………………………………. 

 Ulice: …………………………………………. 

 PSČ, obec: …………………………………………. 

 V ……...…………..…... dne …………………….. 

  

Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU 

podle ustanovení § 124 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 

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 přílo-

ze: 

☐ ano ☐ ne 

 

II. Stavebník jedná 

☐ samostatně 

☐ 
je zastoupen: jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa 

sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná): 

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

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

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

                                                 
 
1
  Zdroj: Stavební úřad a úřad územního plánování městského úřadu Nový Bor. 
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III. Základní údaje o stavbě 

označení a účel (kapacita) stavby podle stavebního povolení 

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

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

místo stavby 

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

 

IV. Datum a číslo jednací územního rozhodnutí a stavebního povolení 

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

s lhůtou dokončení do: …………………………………………………………………………………….. 

 

V. Důvody žádosti o zkušební provoz: 

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

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

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

 

VI. Předpokládaný termín 

zahájení zkušebního provozu:  ………………………………………………………. 

ukončení zkušebního provozu: ………………………………………………………. 

 

 

 ………………………………………………………..... 

 
podpis 

Přílohy žádosti o vydání kolaudačního souhlasu: 

☐ 1. 

doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (revize elektro, plynu včetně tlakové zkoušky, ko-

mína, bakteriologický rozbor vody, tlakové zkoušky ÚT a ZTI, potvrzení stavu vodovodní a ka-

nalizační přípojky, nepropustnost žumpy, doklady o nakládání se stavebním odpadem) a zku-

šebním provozu, pokud byl prováděn 

☐ 2. 
dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, 

nebo ověřené projektové dokumentaci) 

☐ 3. 

doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavební-

ho zákona) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení (sjednané ve veřejno-

právní smlouvě) 

☐ 4. 
jiné doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při schválení změny stavby před dokonče-

ním 

☐ 5. plná moc v případě zastupování stavebníka 
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PŘÍLOHA 7 | ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY 

 Adresa příslušného úřadu 

 Úřad: …………………………………………. 

 Ulice: …………………………………………. 

 PSČ, obec: …………………………………………. 

 V ……...…………..…... dne …………………….. 

Věc: ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY 

podle ustanovení § 129 odst. 3 a vede se řízení o podané žádosti podle § 111, zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se pro-

vádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

ČÁST A 

I. 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 – záměr 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 přílo-

ze: 

☐ ano ☐ ne 

 

II. Stavebník jedná 

☐ samostatně 

☐ 
je zastoupen: jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa 

sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná): 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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III. Údaje o prováděné nebo provedené stavbě 

☐ rozestavěná 

☐ dokončená 

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

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

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

 

IV. Údaje o stavbě a její stručný popis 

☐ nová stavba nebo její změna 

☐ soubor staveb 

☐ podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury 

☐ jiná stavba 

☐ územní rozhodnutí – územní souhlas ze dne …………………... pod č. j. ………………….……... 

 

Označení stavby, její účel (kapacita), půdorys, výška, tvar, vzhled a členění stavby, technické a výrobní 

zařízení budoucího provozu: 

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

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

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

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

 

V. Místo stavby a pozemky nebo stavby dotčené 

 

obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra 

     

     

     

     

     

 

Pozemek (pozemky) jsou ve vlastnictví: ☐ stavebníka ☐ jiného vlastníka 

 

Stavba na více pozemcích, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze: 

☐ ano ☐ ne 
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VI. Sousední pozemky a stavby na nich 

 

obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra 

     

     

     

     

     

 

Stavba na více pozemcích, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze: 

☐ ano ☐ ne 

 

VI. Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (například na pozemní komunika-

ci, vodovod, kanalizaci, rozvod plynu) 

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

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

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

 

VII. Zpracovatel projektové dokumentace (jméno a příjmení, adresa, titul, číslo, pod kterým je za-

psán v seznamu autorizovaných osob) 

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

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

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

 

VIII. Provedení stavby v případě dokončení stavby 

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

 

IX. Stavba 

☐ je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, 

 doklad o tom je ☐ součástí projektové dokumentace 

  ☐ v příloze žádosti 

☐ je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů 

 doklad o tom je ☐ součástí projektové dokumentace 

  ☐ v příloze žádosti 

 

X. Předpokládaný termín dokončení stavby 

 Dokončení ………………...………………………………………………………………………….. 
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XI. Orientační náklad: …………………………………………………..………………………………. 

 

XII. Seznam a adresy známých účastníků řízení 

 

Jméno, příjmení 
Název (u právnické a podnikající fyzické osoby) 

Bydliště 
Sídlo 

  

  

  

  

  

 

Jedná-li se o více účastníků, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: 

☐ ano ☐ ne 

 

XIII. K dokončení stavby má být použit sousední pozemek 

 ☐ ano ☐ ne 

s vlastníkem této nemovitosti dohoda uzavřena ☐ ano ☐ ne 

V kladném případě uvést rozsah záboru …………………………………………………..……………… 

dobu záboru …………………………………………………………..……………………..……… 

druh prací …………………………………………………………..……………………..……… 

 

 

 ………………………………………………………..... 

 
podpis žadatelů 
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ČÁST B 

Přílohy oznámení o užívání stavby: 

☐ 1. 

doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou 

provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo 

stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí 

☐ 2. plná moc v případě zastupování stavebníka 

☐ 3. projektová dokumentace stavby 

☐ 4. plán kontrolních prohlídek stavby v případě dokončení stavby 

☐ 5. údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

☐ 6. doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena) 

☐ 7. geometrický plán pro dokončení stavby 

☐ 8. 
souhlas vlastníka pozemku (v případě, že je odlišný od žadatele), na němž má být záměr usku-

tečněn, daný na podkladě dokumentace 

  

9. 
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude 

napojovat, k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese: 

 ☐ samostatně ☐ jsou připojena v dokladové části dokumentace, 

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

 ☐ elektrické energie …………………………………………………………………… 

 ☐ plynu …………………………………………………………………… 

 ☐ vody …………………………………………………………………… 

 ☐ rozvodu tepla …………………………………………………………………… 

 ☐ kanalizace …………………………………………………………………… 

 ☐ elektronických komunikací …………………………………………………………………… 

 ☐ dopravy …………………………………………………………………… 

 ☐ ostatní …………………………………………………………………… 
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PŘÍLOHA 8 | OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY1 

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. 

 Adresa příslušného úřadu 

 Úřad: …………………………………………. 

 Ulice: …………………………………………. 

 PSČ, obec: …………………………………………. 

Věc: OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY 

podle ustanovení § 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

a § 18l vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a sta-

vebního řádu 

ČÁST A 

I. Stavba, která je předmětem oznámení 

(název, místo stavby, účel stavby) 

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

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

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

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

 

II. Osoba oznamující změnu 

☐ vlastník stavby 

☐ osoba, která prokáže právo změnit užívání stavby 

(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 popří-

padě 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: ………………………………………………………………………………… 

                                                 
 
1
  Zdroj: Příloha 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. 
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Oznamuje-li změnu v užívání více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: 

☐ ano ☐ ne 

 

III. Oznamující osoba jedná 

☐ samostatně 

☐ 

je zastoupena; 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 ad-

resu 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. Údaje o navrhované změně 

Dosavadní účel užívání: …………………………………………………..………………………………. 

Navrhovaný účel užívání (popis navrhované změny v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, 

ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření anebo změny v činnosti, jejíž účinky by mohly 

ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí): 

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

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

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

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

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

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

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

 

Odůvodnění zamýšlené změny: …………………………………………………..……………………….. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Statistické údaje: 

Pokud navrhovanou změnou vznikají nebo se ruší byty: 

počet nových bytů …….…………………………….………………...………………………………… 

počet zrušených bytů …….…………………………….………………...………………………………… 

užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor) ……………………………………... 

 

Změna vyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu: 

 ☐ ne 

 ☐ ano, jedná se o tyto nové nároky: 

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

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

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

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

 

Pro změnu bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí: 

 ☐ ne 

 ☐ ano 

označení orgánu, který stanovisko vydal: ………………………………………………………………... 

datum zhotovení a č. j. stanoviska ………………………………………………………………... 

 

Na změnu v užívání stavby bylo vydáno rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území podle § 81 

stavebního zákona 

 ☐ ne 

 ☐ ano 

označení orgánu, který stanovisko vydal: ………………………………………………………………... 

datum zhotovení a č. j. stanoviska ………………………………………………………………... 

 

V. U dočasné stavby 

Doba trvání do: …………………..………………………………………..………………………………. 

 

 

V …………………………………. dne …………………………………. 

 

 ………………………………………………………..... 

 
podpis 
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ČÁST B 

Přílohy oznámení o změně v užívání stavby: 

☐ 1. 

Doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového 

práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, nebo souhlas vlastníka stavby se změ-

nou v užívání stavby, není-li oznamující osoba vlastníkem stavby. 

☐ 2. 
Plná moc v případě zastupování oznamující osoby, není-li udělena plná moc pro více řízení, po-

případě plná moc do protokolu. 

☐ 3. 

Dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých místností a pro-

storů; u starších staveb, kde se dokumentace nezachovala, lze k návrhu předložit pasport stavby 

(§ 125 stavebního zákona). 

☐ 4. Samostatná příloha k bodu II. části A. 

☐ 5. 
Závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud jsou pro změnu v užívání stavby zvláštními práv-

ními předpisy vyžadována: 

  ☐ jsou připojena v dokladové části dokumentace, ☐ samostatně 

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

  ☐ prevence závažných havárií ………………………………….……………………................. 

  ☐ ochrany veřejného zdraví ………………………………….……………………................. 

  ☐ lázní a zřídel ………………………………….……………………................. 

  ☐ 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 ………………………………….……………………................. 

  ☐ další ………………………………….……………………................. 

  ……………………………………………………………………………………….……………. 
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☐ 6. 
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou je stavba napojena, 

připojená k oznámení, pokud to změna v užívání stavby vyžaduje: 

  ☐ jsou připojena v dokladové části dokumentace, ☐ samostatně 

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

  ☐ elektrické energie ………………………………….……………………................. 

  ☐ plynu ………………………………….……………………................. 

  ☐ rozvodu tepla ………………………………….……………………................. 

  ☐ vody ………………………………….……………………................. 

  ☐ kanalizace ………………………………….……………………................. 

  ☐ elektronických komunikací ………………………………….……………………................. 

  ☐ dopravy ………………………………….……………………................. 

  ☐ další ………………………………….……………………................. 

  ……………………………………………………………………………………….……………. 
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PŘÍLOHA 9 | ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ1 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. 

 Adresa příslušného úřadu 

 Úřad: …………………………………………. 

 Ulice: …………………………………………. 

 PSČ, obec: …………………………………………. 

Věc: 
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY 

NA ÚZEMÍ 

☐ v územním řízení 

☐ ve zjednodušeném územním řízení 

podle ustanovení § 86 ve spojení s § 81 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) a § 5 a § 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu. 

ČÁST A 

I. Identifikační údaje stavby 

(název stavby, druh a účel stavby, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb souboru, místo 

stavby – obec, ulice, číslo popisné / evidenční, parcelní číslo, katastrální území) 

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

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

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

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

 

II. Základní údaje o požadované změně užívání stavby 

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

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

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

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

  

III. Identifikační údaje žadatele 

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doru-

čování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uve-

de fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě 

                                                 
 
1
  Zdroj: Příloha 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. 
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adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo ob-

chodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s adre-

sou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby) 

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

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

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

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

Telefon / mobilní telefon: ………………………………………………………………………………… 

Fax / e-mail: ………………………………………………………………………………… 

Datová schránka: ………………………………………………………………………………… 

 

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: 

☐ ano ☐ ne 

 

IV. Žadatel 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 adresa 

pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo ob-

chodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná 

s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby): 

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

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

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

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

Telefon / mobilní telefon: ………………………………………………………………………………… 

Fax / e-mail: ………………………………………………………………………………… 

Datová schránka: ………………………………………………………………………………… 

 

V. Posouzení vlivu změny užívání stavby na životní prostředí 

☐ změna vlivu užívání stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí: 

 ☐ 
na změnu vlivu užívání stavby se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zák. 

č. 114/1992 Sb. 

 ☐ 
stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento 

orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 

 ☐ 
sdělení příslušného úřadu, že změna využití území, která je podlimitním záměrem, nepodléhá 

zjišťovacímu řízení 

 ☐ 
závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že změna využití území nemůže mít významný 

vliv na životní prostředí 
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☐ změna využití území vyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí: 

 ☐ 
změna využití území byla posouzena před podáním žádosti o vydání rozhodnutí – žadatel dolo-

ží stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

 ☐ 
změna využití území bude posouzena souběžně s územním řízením – žadatel předloží současně 

dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí 

 

 

 

 

V …………………………………. dne …………………………………. 

 

 

 

 

 ………………………………………………………..... 

 
podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xlvi 

 

ČÁST B 

Přílohy k žádosti o vydání územního rozhodnutí v územním řízení: 

☐ 1. 

Doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo smlouva nebo doklad o právu provést stavbu 

nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; 

tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. 

☐ 2. 
Souhlas vlastníka pozemku / stavby (v případě, že je odlišný od žadatele), kterého se změna vli-

vu užívání stavby týká, obsahující identifikaci pozemku / stavby a záměru žadatele. 

☐ 3. 
Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc 

do protokolu. 

☐ 4. 
Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, ve kterých bude 

provedena změna užívání. 

☐ 5. 

Seznam a adresy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. V 

případě řízení s velkým počtem účastníků (tj. s více než 30 účastníky) se tyto osoby identifikují 

pouze označením pozemků a staveb dotčených vlivem záměru evidovaných v katastru nemovi-

tostí. 

☐ 6. 

Celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadované 

změny vlivu užívání stavby, s vyznačením vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hra-

nic pozemku a sousedních staveb. 

☐ 7. 
U liniových staveb delších než 1 000 m a u staveb zvlášť rozsáhlých se doklad uvedený v bodě 

5. doplní zákresem stavby na mapovém podkladě v měřítku 1:10 000 až 1:50 000. 

☐ 8. Dokumentace podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., jejíž součástí jsou: 

  - 

závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní 

moci nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, 

které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, změnou vlivu užívání stavby do-

tčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. a data vydání, 

  - 

stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napo-

jení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, popřípadě vyznače-

ná na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání. 

☐ 9. 

Smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací 

smlouva, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technic-

ké infrastruktury. 

☐ 10. 
Stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, bylo-li 

vydáno v případě, že se jedná o změnu v užívání stavby, která má vliv na životní prostředí. 

☐ 11. 

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento or-

gán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; sdělení 

příslušného úřadu, že změna v užívání stavby, která je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťo-

vacímu řízení; závěr zjišťovacího řízení, že změna v užívání stavby nemůže mít významný vliv 

na životní prostředí, v případě, že se jedná o změnu v užívání stavby, která vyvolá nároky na 

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

☐ 12. 
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, bude-li posouzení probíhat v rámci územního 

řízení. 

☐ 13. Další přílohy podle části A: 

 ☐ k bodu III. Žádosti 

Poznámka: 

V případě, že se jedná o změnu v užívání stavby, která má vliv na životní prostředí (bylo vydáno stanovisko příslušného úřadu k 

posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí) a současně vyvolá změna v užívání stavby nároky na veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu, pak se podle povahy věci dokládají současně přílohy podle bodu 10 a 11. 
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ČÁST C 

Přílohy k žádosti o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení: 

☐ 1. 

Doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo smlouva nebo doklad o právu provést stavbu 

nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; 

tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. 

☐ 2. 

Souhlasy účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stav-

bám na nich, jež jsou předmětem územního řízení, souhlas s navrhovaným záměrem musí být 

vyznačen na situačním výkresu. 

☐ 3. 
Souhlasy účastníků řízení, kteří mají společnou hranici s těmito pozemky; souhlas s navrhova-

ným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu. 

☐ 4. 
Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc 

do protokolu. 

☐ 5. 
Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých bude 

provedena změna užívání. 

☐ 6. 

Celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadované 

změny využití území, s vyznačením vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hranic po-

zemku a sousedních staveb. 

☐ 7. 
U liniových staveb delších než 1 000 m a u staveb zvlášť rozsáhlých se doklad uvedený v bodě 

5. doplní zákresem stavby na mapovém podkladě v měřítku 1:10 000 až 1:50 000. 

☐ 8. Dokumentace podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., jejíž součástí jsou: 

  - 

závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní 

moci nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, 

které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, změnou vlivu užívání stavby do-

tčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. a data vydání, 

  - 

stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napo-

jení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, popřípadě vyznače-

ná na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání. 

☐ 9. 

Smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací 

smlouva, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technic-

ké infrastruktury. 

☐ 10. 

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento or-

gán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; sdělení 

příslušného úřadu, že změna v užívání stavby, která je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťo-

vacímu řízení; závěr zjišťovacího řízení, že změna v užívání stavby nemůže mít významný vliv 

na životní prostředí, v případě, že se jedná o změnu v užívání stavby, která vyvolá nároky na 

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

☐ 11. Další přílohy podle části A: 

 ☐ k bodu III. žádosti 

 


