
Číslo formuláře: OSÚÚP/ 13 
 

 Město SEZEMICE 
 Městský úřad Sezemice 
  

 

 

Ohlášení dokončení stavby 
 
Záznam podatelny – vyplňuje úřad: 
Úřední osoba – zpracovatel: _________________________________________________________________ 

Spisová značka: _________________________ Číslo jednací: _______________________ 

Žádost podána dne: _________________________ Spisový zn./Skart. zn./lhůta: _______________________ 

Počet listů: _________________________ Počet listů/svazků příloh: _______________________ 

 
podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů  
 

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

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 

 

II. Stavebník – fyzická osoba/ právnická osoba / podnikatel: 
Jméno a příjmení/Název organizace*: ___________________________________________________________ 

Datum narození*: ____________________________ IČO*: _______________________________ 

Trvalý pobyt:/Sídlo*: _____________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování*: _____________________________________________________________________ 

Jméno a příjmení*: _____________________________________________________________________ 

Datum narození*: _____________________________________________________________________ 

Trvalý pobyt*: _____________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování*: _____________________________________________________________________ 

Telefon*: ____________________________________ Email (Fax)*: ______________________________ 

Datová schránka*: _____________________________ 

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

ano ne 
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III. Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba
provedena:

Označení stavebního úřadu: ________________________________________________________ 

Jméno autorizovaného inspektora: ________________________________________________________ 

Datum vyhotovení rozhodnutí nebo opatření: _____________________________________________________ 

Číslo jednací rozhodnutí nebo opatření: ________________________________________________________ 

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

ne     ano (popis a zdůvodnění nepodstatných odchylek) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

IV. Datum dokončení stavby: ___________________________________________________________

V. Přílohy
Geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí (v případě přístavby) nebo 

její výstavbou dochází k rozdělení pozemku 

Prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou  

projektovou dokumentací / ověřenou dokumentací. 

Dokumentace skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k odchylkám oproti ověřené 

projektové dokumentaci / ověřené dokumentaci. 

V ______________________ dne _________________ Podpis: _____________________________________ 

*nepovinný údaj

Městský úřad Sezemice informuje o zpracování osobních údajů na webových stránkách města: 
https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/ 
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