Příloha k žádosti o kolaudační souhlas (č. 12), kolaudační rozhodnutí (č. 21), změnu v užívání (č. 14),
ohlášení dokončené stavby dle § 152

Údaje pro český statistický úřad o dokončení budovy nebo dokončení bytu
v nové budově, které bude přiděleno číslo popisné/evidenční nebo ve stávající budově, ve které vznikl nový byt.

Údaje o budově:

 nová

 stávající

 bytová

 nebytová

Vyplní stavební úřad

Kód stavebního objektu (KOD) __________________________________________________________________
Kód poslední změny (NZ_ID_GLOBALNI) __________________________________________________________
Typ vlastníka:

 fyzická osoba

 družstvo (všechny typy)

 obec

 ostatní právnické osoby
IČO: _______________________

Doba výstavby v měsících: ______________________________________________________________________
Celková hodnota budovy v tis. Kč (bez hodnoty pozemku) _______________________________________________
Celková hodnota bytu v tis. Kč (pouze budova nebytová) ________________________________________________
Užitková plocha všech bytů v m2 (bez plochy nebytových prostor) __________________________________________

(nebytové prostoty: garáž, technická místnost, sklep, pracovna, prádelna, dílna, sklad apod.)

Charakter budovy:

 nový samostatný rodinný dům

 nový rodinný dvojdům

 nový řadový rodinný dům

 nástavba, přístavba, stavební úprava (vestavba) všech typu stávajících rodinných domu
 nový bytový dům

 nástavba, přístavba, stavební úprava (vestavba) stávajícího bytového domu

 nový domov - penzion nebo domov pro seniory včetně nástaveb, přístaveb a vestaveb k nim
 nový byt, získaný stavební úpravou stávajícího nebytového prostoru.
Druh budovy, její využití a forma výstavby:

 pro vlastní potřebu stavebníka

 pro prodej

 pro pronájem

Všechny typy bytů:

Počet bytů

Obytná plocha v m2

 garsoniéry

_________

________________

 jednopokojové vč. dvougarsoniér

_________

________________

 dvoupokojové

_________

________________

 třípokojové

_________

________________

 čtyřpokojové

_________

________________

 pěti a více pokojové

_________

________________

Energetická třída účinnosti:

Údaje o bytových prostorech:
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Údaje o adresním místu a stavebním objektu zapisované do registru územní
identifikace, adres a nemovitostí
Údaje o stavebním objektu:
budova:

□ s číslem popisným

□ s číslem evidenčním

□ bez č.p. i č.e

prvek území dokumentu (obec): ______________________________________________
část obce: ____________________________________________________________
domovní číslo: ________________________

datum dokončení stavby: _____________________

parcela: ______________________________

katastrální území: ___________________________

způsob využití:

□ průmyslový objekt

 zemědělská usedlost

 objekt bydlení

□ lesní hospodářství

 občanská vybavenost

 bytový dům

□ rodinný dům

 rodinná rekreace

 shromažďovací

□ stavba pro obchod

 ubytovací zařízení

 výroba

□ zemědělská stavba

 administrativa

 technická vybavenost

□ stavba pro dopravu

 garáž

 jiná stavba

□ víceúčelová stavba

 skleník

 přehrada

□ hráz přehrazující tok

 hráz – umělá vodní nádrž

 hráz k ochraně proti povodni

□ jez

 vodní elektrárna

 odkaliště

zastavěná plocha: ______________________________ m2
podlahová plocha: ______________________________ m2
obestavěný prostor: _____________________________ m3
počet podlaží: ______________________________
počet bytů: ________________________________
počet vchodů: ______________________________
výtah:

□ ano

□ ne

druh konstrukce:

□ cihly, tvárnice

 kámen

 kámen a cihly

□ stěnové panely

 nepálené cihly

 dřevo

□ jiná kombinace materiálů

 nedefinováno

způsob vytápění:

□ centrální domovní

 centrální dálkové

 lokální

 bez vodovodu

 s vodovodem ze studny

□ jiné nebo bez topení
přípojka vody:

□ s vodovodem z veřejné sítě
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přípojka kanalizační:

□ kanalizační síť

□ domácí čistírna

□ bez kanalizace

 nedefinováno

□ žumpa, jímka

přípojka plynu:

□ přípojka z veřejné sítě

□ domovní zásobník

□ bez plynu

 nedefinováno

□ plyn v domě

Údaje o adresním místu:
okres: ______________________________________________ obec: ________________________________________
část obce: ___________________________________ katastrální území: ______________________________________
parcela: ______________________________________________________
domovní číslo: _________________________________________________
ulice: ________________________________________________________
číslo orientační: ________________________________________________
pošta: ___________________________________________________ (uveďte poštovní směrovací číslo, či název pošty)

Tyto údaje poskytuji stavebnímu úřadu na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
Jméno a příjmení / název právnické osoby: ______________________________________________________________
Bydliště / sídlo právnické osoby: _______________________________________________________________________

Datum: _______________________ Podpis: ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
Poznámka:
 v případě možností výběru zaškrtněte jednu vyhovující variantu
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