
Adresa příslušného úřadu  

Úřad: Úřad městského obvodu Plzeň 1 

Ulice: alej Svobody 882/60 

PSČ, obec: 323 00 Plzeň 

 

________________________________________________________________________ 

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) 

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ č.p. / č.ev.  *) 
(podle ustanovení § 31a odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů) 

I. Identifikační údaje stavby 

Parcelní číslo stavebního pozemku: …………………………………………………………………….. 

Katastrální území:    Bolevec  *)   Plzeň  *) 
 

*) hodící se zaškrtněte křížkem 
 

II. Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 

Vydané rozhodnutí nebo opatření (územní rozhodnutí, stavební povolení, souhlas s ohlášením, veřejnoprávní 

smlouva nahrazující stavební povolení nebo územní rozhodnutí, společné povolení, dodatečné povolení stavby, atd.): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Označení stavebního úřadu: ……………………………………………………………………………… 

Spisová značka a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu a vyřizující referent: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. Údaje o stavebníkovi (ohlašuje-li dokončení stavby více stavebníků, připojují se údaje v tomto bodě v 

samostatné příloze        ano    ne) 

1.  
příjmení nebo název:   Jméno:  titul před:  titul za:  datum narození / IČ   *) 

 
 

 
      

Ulice:  č.p. / 

č.e.*) 

 č.orient.   část obce: 

 
     

 
PSČ:  Obec:  datová schránka: 

     

Telefon:      e-mail: 

  

2.  
příjmení nebo název:   Jméno:  titul před:  titul za:  datum narození / IČ   *) 

 
 

 
      

Ulice:  č.p. / 

č.e.*) 

 č.orient.   část obce: 

 
     

 
PSČ:  Obec:  datová schránka: 

     

Telefon:      e-mail: 

  

nevyplňovat – pouze pro potřeby podatelny úřadu  



 

IV. Stavebník jedná   samostatně    je zastoupen 

příjmení nebo název:   Jméno:  titul před:  titul za:  datum narození / IČ   *) 

 
 

 
      

Ulice:  č.p. / 

č.e.*) 

 č.orient.   část obce: 

 
     

 
PSČ:  Obec:  datová schránka: 

     

Telefon:      e-mail: 

  

 

V. Datum dokončení stavby (ve formátu DD.MM.RRRR) …………………………………………….. 

 

VI. Statistické ukazatele: 

Upozornění:   

Bez řádného vyplnění statistických ukazatelů nelze provádět další úkony pro zapsání stavby do RÚIAN 

(Registr územní identifikace, adres a nemovitostí). 
 

1. Celková hodnota budovy bez pozemku (tis. Kč) ………………………………………………………… 

2. Celková hodnota bytů v nebytových budovách (tis. Kč) ……………………………………………. 

3. Energetická třída náročnosti budovy …………………………………………………………. 

(A - mimořádně úsporná, B - velmi úsporná, C – úsporná) 

4. Druh budovy, její využití a forma výstavby …….…………………………………………………… 

(Stavba pro vlastní potřebu stavebníka, pro prodej, pro pronájem apod.) 

5. Počet dokončených bytů dle jejich velikosti   …………………………………………………………. 

(Počet bytů celkem podle jednotlivých typů bytu – př. 2x 3+kk, 1x 2+1) 

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

(Obytnou plochou bytu se rozumí podlahová plocha obytných místností. Do ní se nezapočítává podlahová plocha 

ani vedlejších místností bytu, ani příslušenství bytu) 

7. Užitková plocha podle velikosti jednotlivých bytů (m²) ……………………………………………. 

(Plocha všech obytných i vedlejších místností a plocha příslušenství bytu. Nezapočítává se plocha nebytových 

prostor) 

8. Podlahová plocha budovy (m²) …………………………………………………………. 

9. Zastavěná plocha budovy (m²) .………………………………………………………… 

10. Obestavěný prostor budovy (m3) …………………………………………………………. 

 

 

VII. Přílohy: 

1. Geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí (nová stavba nebo 

v případě přístavby) nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku. 

2. Předávací protokol o převzetí a dokončení stavby sepsaný mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby. 

3. Prohlášení osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby o provedení stavby / za výkon 

odborného stavebního dozoru nad prováděním stavby v souladu se schválenou dokumentací, 

podmínkami stavebního povolení a všemi souvisejícími platnými normami a bezpečnostními předpisy. 

4. Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (platné revizní zprávy, zkoušky atd.). 

5. Doklady potřebné k prokázání požadované požární odolnosti použitých materiálů a konstrukcí dle 

schváleného požárně bezpečnostního řešení stavby. 

6. Doklad o odvozu / likvidace přebytečného materiálu a sutě na povolenou skládku / oprávněnou firmou. 

7. Doklady o požadovaných vlastnostech výrobků zásadního významu pro stavbu (atesty, prohlášení o 

shodě, certifikáty apod.). 

 

V   ……..………….. dne  ……..………….. 

………………………………………………………... 

podpis (razítko) 


