
Městský úřad Mnichovo Hradiště 

Odbor výstavby a územního plánování 

Masarykovo nám. 1 

295 21 Mnichovo Hradiště 
 
 

Návrh na kolaudaci stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí 
 

podle § 79 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb.) 

 
1. Navrhovatel 
 
Příjmení, jméno a datum narození, (IČO):  
 
………………………………………………………………………….……………………………….…… 
 
Přesná adresa, telefon: ……………………………………………………………………....….……...…… 

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

2. Označení a místo stavby 
 
Název stavby dle stavebního povolení: ……………………………………………………………………... 

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

 
Stavební povolení:  

 

- číslo jednací: …………………………………………… ze dne …………………………... 
 

- vydáno (úřad): ……………………………………………………………………….……… 
 

Pozemek parc. č.: …………… v kat. území: …………………………… obec: …………………………... 
 

Přímé určení polohy (souřadnice):          X ………………………… Y ……………………………… 
 
 

3. Předpokládaný termín dokončení stavby: ………………………………….……………...…….…… 
 
4. Bude prováděn zkušební provoz:  NE   -   ANO a doba jeho trvání: …………………….…………… 
 
5. Popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení a ověřené dokumentace: 
 
.………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
…………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
.………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
 

……………………………………………. 
 Podpis, razítko navrhovatele 



 
 
Doklady, které stavebník předloží ke kolaudačnímu řízení: 
 
1. Revizní zpráva elektroinstalace – provede revizní technik  
 
2. a) Osvědčení o odborném technickém přezkoušení domovního plynovodu a spotřebičů – provede 

revizní technik 
b) Zpráva o revizi plynového zařízení (i v případě osazení plynových topidel typu WAF, GAMAT, i 
v případě je-li instalován sporák na propan-butan) – provede revizní technik 
c) Zpráva o provedení tlakové zkoušky odběrního plynového zařízení – provede dodavatel nebo 
revizní technik. 
 

3. Osvědčení o stavu komínů a zaústění spotřebičů paliv 
 
4. Osvědčení o stavu komínů pro připojení plynových spotřebičů paliv 
 
5. Potvrzení o provedení vnitřních rozvodů vody a kanalizace – vystaví stavební dozor nebo dodavatel 
 
6. Potvrzení o odborném provedení venkovní přípojky vody a kanalizace – vystaví VaK Mladá Boleslav 

v případě napojení na veřejné sítě, v ostatních případech vystaví stavební dozor 
 
7. Rozbor vody ze studny – provede Krajská hygienická stanice Mladá Boleslav 
 
8. Potvrzení o nepropustnosti žumpy – vystaví stavební dozor 
 
9. Potvrzení o provedení ústředního topení – vystaví dodavatel nebo stavební dozor 
 
10. Geometrický plán se zaměřením skutečného stavu dokončené stavby 
 
11. Doklad o vytyčení stavby – vystaví oprávněný zeměměřič 
 
12. Revize hromosvodů – provede revizní technik 
 
13. Výsledek měření aktivity radonu ve vzduchu uvnitř objektu 
 
14. Doklad o likvidaci stavebního odpadu – vystaví stavební dozor, příp. postačí doklad o uložení 

materiálu na řízené skládce 
 
15. Výkresy provedených změn oproti ověřené dokumentaci 
 
16. Zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán 
 
17. Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých na stavbě (atesty) 


