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                                                	Adresa příslušného úřadu 
	Úřad:	Městský úřad Červený Kostelec
		odbor výstavby a životního prostředí
	Ulice:	náměstí T. G. Masaryka 120
	PSČ, obec:	549 41 Červený Kostelec


Věc:    NÁVRH NA VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ
podle ustanovení § 79 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 132/1998 Sb.


ČÁST A
I.  Žadatel (stavebník)
(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě 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 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: …………………………………………………….……………………………………...
Je-li více žadatelů, připojí se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:
   ano                  ne

II.  Stavebník jedná   
 	samostatně 
  	je zastoupen na základě plné moci, která je připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, 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):
………………………………………………………..……….………………..….………………………...
………………………………………………………..……….………………..….………………………...
………………………………………………………..……….………………..….………………………...
………………………………………………………..……….………………..….………………………...
Telefon / mobilní telefon: ………………………………………….…………………….………………….
Fax / e-mail: …………………………………………………………………………...…………………….
Datová schránka: …………………………………………………….……………………………………...

III.  Základní údaje o dokončené stavbě
označení a účel (kapacita) stavby podle stavebního povolení
………………………………………………………..……….………………..….………………………...
………………………………………………………..……….………………..….………………………...
………………………………………………………..……….………………..….………………………...
místo stavby 
………………………………………………………..……….………………..….………………………...

IV.  Číslo jednací a datum vydání stavebního povolení
………………………………………………………..……….………………..….………………………...
………………………………………………………..……….………………..….………………………...

V.  Předpokládaný termín dokončení stavby
………………………………………………………..……….………………..….………………………...

VI.  Termín úplného vyklizení staveniště a úpravy okolí
………………………………………………………..……….………………..….………………………...
………………………………………………………..……….………………..….………………………...

VII.  Údaj o zkušebním provozu
Byl proveden    	 	ano, doba jeho trvání ………………………….……………………………………
		 	ne     






V …………………………………dne…………....…….






	……………………………………………
podpis
ČÁST B

Přílohy návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí:

	1.	Pokud došlo během stavby ke změně stavebníka, uveďte jméno (název) stavebníka uvedeného ve stavebním povolení, včetně dokladu o změně vlastnických práv.
	2.	Plná moc v případě zastupování navrhovatele, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu. 
	3.	Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí).
	4.	Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a doklady v souladu s podmínkami stavebního povolení a vyhláškou č. 132/1998 Sb. (například revizní zpráva elektroinstalace, hromosvodu, osvědčení o stavu komínového tělesa, zkouška vodovodní a kanalizační přípojky, ústřední topení, rozvod plynu, výtahy apod.).
	5.	Jiné doklady stanovené v povolení stavby.
	6.	Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci).


