Jak oznámit užívání stavby:
1. Oznámení o užívání stavby.
Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst.
1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud
vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a
k), nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu nebo byla prováděna na podkladě
veřejnoprávní smlouvy podle § 116 nebo certifikátu autorizovaného inspektora podle § 117, byla
dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby podle §
129 lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník
zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření
předepsané zvláštními právními předpisy.
Stavební úřad při uvádění stavby do užívání zkoumá, zda stavba byla provedena v souladu s
rozhodnutím o umístění nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí a povolením stavby a
dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými
stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních
předpisů, a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dále zkoumá, zda skutečné provedení
stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost
anebo životní prostředí. Pokud dojde během provádění stavby ke změně českých technických norem
nebo jiných technických předpisů, podle nichž byla zpracována dokumentace nebo projektová
dokumentace, posuzuje se stavba podle technických norem nebo jiných technických předpisů, které
platily v době, kdy byla dokumentace nebo projektová dokumentace zpracována.
Oznámení o užívání stavby se podává na příslušném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou
stanoveny v přílohách vyhl. č. 503/2006 Sb. ( http://www.mvcr.cz/ ).
2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Všechny žádosti může podávat vlastník dotčeného pozemku nebo stavby, popř. jiná osoba, která
prokáže jiné právo k nemovitosti ( zástupce, nájemce, provozovatel …). Žadatelem může být fyzická
osoba ( starší 18 let, způsobilá k právním úkonům ), fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.
3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Spolu se žádostí se předkládají doklady a náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem
(vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření ).
4. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádosti se podávají na úředních formulářích spolu s předepsanými přílohami. Obsahové náležitosti
formuláře jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 503/2006 Sb.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Všechny žádosti může podávat vlastník dotčeného pozemku nebo stavby, popř. jiná osoba, která
prokáže jiné právo k nemovitosti ( zástupce, nájemce, provozovatel …). Žadatelem může být fyzická
osoba ( starší 18 let, způsobilá k právním úkonům ), fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Spolu se žádostí se předkládají doklady a náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem
(vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření).
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádosti se podávají na úředních formulářích spolu s předepsanými přílohami.
Obsahové náležitosti formuláře jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 503/2006 Sb.
8. Na které instituci životní situace řešit
Žádosti se podávají na podatelnu Městského úřad Vodňany.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Vlastní řízení řeší pracovníci odboru výstavby Městského úřadu Vodňany jako stavebního úřadu
pověřeného podle § 13 odst.1 písm.c) stavebního zákona.
Úřední hodiny
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Pátek:

8-17
8-10.30
8-17
8-10.30

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
--- Neuvedeno ---

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze vyhlášky
č. 503/2006 Sb. Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Vodňany
http://www.vodnany.eu/ a na odboru výstavby Městského úřadu Vodňany.

