
 Adresa příslušného úřadu  

 Úřad: ………………………………………… 

 Ulice: ………………………………………… 

 PSČ, obec: ………………………………………… 

 
 
 

Věc: OZNÁMENÍ O DOKON ČENÍ STAVBY 

 

ČÁST A 

 

I. Identifika ční údaje stavby  

(název, účel stavby, místo, pokud dochází ke změně parcelního čísla – uvést původní a nové parc. č.) 

 

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

 

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

 

II.  Identifika ční 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 popřípadě 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) 

 

Příjmení: .........................................................................................................................…………………… 
 
Jméno: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon/e-mail: ……………………………………………………………………………………………… 
 

Oznamuje-li užívání stavby více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze: 

     ano                  ne 

 



III.   Termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání 
 

Stavba byla dokončena dne …………………. 

 

IV. Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba provedena 
 

 

Územní rozhodnutí/územní souhlas:    sp.zn. ……………..………………..…. 

č.j. ……….…………..………………... 

ze dne …………………..…………….. 

Stavební povolení/ohlášení:     sp.zn. ………………………..……..…. 

č.j. ……….……………………..……... 

ze dne ……………………………..….. 

Rozhodnutí/souhlas se změnou stavby před dokončením  sp.zn. …………………………..……… 

č.j. ……….…………………………….. 

ze dne …………………………………. 
 

Vlastník stavby prohlašuje, že stavba byla provedena v souladu s uvedenými rozhodnutími a opatřeními 
stavebního úřadu a podle ověřené projektové dokumentace stavby. 
 

 

V ………………….….. dne ……………. 

"Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o 
ochraně osobních údajů. Kategorie, účel zpracování a uchovávání osobních údajů jsou přístupné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na našich webových stránkách (http://www.trutnov.cz/mestsky-
urad/gdpr)."  

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s tím, že informaci o způsobu zpracování osobních údajů 
lze získat způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz shora). 
 

 

 

……………………………………………….. 
Podpis 

 
 
 
Přílohy: 
- geometrický plán 
- situační plán s vyznačením adresního místa a definičního bodu stavby 


