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OHLÁŠENÍ DOKONČENÍ STAVBY

I. Identifikační údaje stavby:

II. Údaje o stavebníkovi:

A - FYZICKÉ OSOBY /občané/ :

B - PRÁVNICKÉ OSOBY,FYZICKÉ OSOBY /podnikající podle zvl.předpisů/ :

Název stavby: 

Parcelní číslo stavebního pozemku – původní:

nové:

Katastrální území:

Jméno, příjmení, datum narození: 

Adresa bydliště :     telefon *)

Adresa bydliště : 

Adresa bydliště : 

Název : 

Sídlo : 

IČO :  telefon *) 

V                               dne 

Jméno, příjmení, datum narození: 

Jméno, příjmení, datum narození: 

Město Litovel / Městský úřad Litovel
Adresa: nám. Př. Otakara 778/1b 784 01 Litovel
IČO: 00299138
č. účtu: 19-3620811/0100

Městský úřad Litovel
Odbor výstavby



Město Litovel / Městský úřad Litovel
Adresa: nám. Př. Otakara 778/1b 784 01 Litovel
IČO: 00299138
č. účtu: 19-3620811/0100

Tel.: +420 585 153 111
Dat. schr.: 4rub4s3
Email: sekretariat@mestolitovel.cz
www.litovel.eu

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

Rozhodnutí/opatření (stavební povolení, souhlas s ohlášením, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební
povolení, oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, společné povolení,
opakované stavební povolení nebo dodatečné povolení stavby, územní rozhodnutí, ve kterém stavební
úřad stanovil, že k provedení stavby nebude vyžadovat ohlášení, územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní
smlouvu nahrazující územní rozhodnutí anebo územní souhlas u stavebních záměrů nevyžadujících
stavební povolení ani ohlášení):

Datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření:

V. Přílohy:

1. Geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí.
2. Prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou

projektovou dokumentací/ověřenou dokumentací  nebo dokumentace skutečného provedení stavby,
pokud při jejím provádění došlo k odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci/ověřené
dokumentaci

Podpis žadatele/ů/(razítko)

*) nepovinný údaj

IV. Datum kdy byla stavba dokončena:
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