Adresa příslušného úřadu
Úřad : ………………………………………….
Ulice: ………………………………………….
PSČ, obec: …………………………………….
V …...……………………dne……..…....…….

OHLÁŠENÍ STAVBY
k provedení
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. e) až p) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), včetně jejích změn, a podle § 3 vyhlášky č. 526/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu:
e)větrné elektrárny do výšky 10 m,
f) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. f) bodě 1,
g) stavby zařízení staveniště neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a),
h) přípojky neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b) bodě 8,
i) stavby opěrných zdí do výšky 1 m neuvedené v § 103 odst. 1 písm. d) bodě 8,
j) informační a reklamní zařízení na stavbě nebo na pozemku neuvedená v § 103 odst. 1 písm. c) bodech 8 a
9 a stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
k) výrobky, které plní funkci stavby a které nejsou uvedeny v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 5,
l) cirkusové stany neuvedené v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 2,
m) antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení,
neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c) bodě 2,
n) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,
nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí 11) ,
o) sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti,
p) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e).

Označení a účel stavby:
…………………………………………………………………………………….
Stavebník
fyzická osoba
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování, neníli 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 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
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Jednoduchý technický popis:

Místo stavby a pozemky dotčené ohlašovanou stavbou
katastrální území

obec

parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

Jedná-li se o více pozemků, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano

ne

Sousední pozemky a stavby na nich
katastrální území

obec

parcelní č.

druh stavby na pozemku

Jedná-li se o více pozemků, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano

ne

Údaje o způsobu provádění stavby
dodavatelsky - název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět
(pokud je znám), IČ bylo-li přiděleno
…………………………………………..……………………………………………………………
svépomocí - jméno a příjmení
- stavbyvedoucího spolu s uvedením čísla, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných
osob
- osoby vykonávající stavební dozor s uvedením dosaženého vzdělání a praxe
................................................................................................................................................................
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Předpokládaný termín zahájení stavby

………………………………………………….

dokončení stavby

………………………………………………….

Jedná se o stavbu trvalou
dočasnou

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

K provedení stavby má být použit sousední pozemek (stavba)
s vlastníkem této nemovitosti dohoda uzavřena

ano
ano

ne
ne

V kladném případě uvést
Rozsah záboru ………………………………………………………………………………….
dobu záboru…………………………………………………………………………………….
druh prací ………………………………………………………………………………………

………………………………………………..
podpis

Přílohy k ohlášení:
1. doklad prokazující právo k pozemku nebo ke stavbě, pokud není ověřitelné v katastru
nemovitostí
2. plná moc v případě zastupování stavebníka
3. seznam a adresy vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich
4. u staveb prováděných svépomocí podle okolností písemné prohlášení stavbyvedoucího, že
bude řídit provádění stavby nebo prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat
stavební dozor (není-li stavebník pro takovou činnost sám odborně způsobilý)
5. doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat stavební dozor
6. projektová dokumentace
7. územně plánovací informace u staveb uvedených v bodě 4, pokud ji vydal jiný orgán než
stavební úřad, kterému se podává ohlášení
8. územní souhlas, popřípadě územní rozhodnutí pokud je pro daný případ stavebním zákonem
vyžadován a vydal jej jiný orgán než stavební úřad, kterému je stavba ohlašována)
9. závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem, pokud
mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí,
provedením stavby dotčeny, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické
infrastruktury:
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