Městský úřad Kopřivnice
Odbor ŽP – vodoprávní úřad
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice

OHLÁŠENÍ FÁZE VÝSTAVBY – DOKONČENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA
(dle § 152 odst. 3 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů)

I. Žadatel:
Obchodní firma nebo název / Jméno a příjmení
…………………………………………………………………………………………………………
Adresa sídla / Adresa místa pobytu
…………………………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování ………………………………………………………………………………..
IČO / Datum narození …………………………………………………...............................................
Telefon ……..…………………………………………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………………………………………
Žadatel jedná
□ samostatně
□ je zastoupen (jméno, příjmení / název nebo obchodní firma zástupce, místo trvalého
pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):
…………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………..
II. Základní údaje o dokončené stavbě (označení a účel stavby podle povolení)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
III. Údaje o místu stavby
Název obce ……………………………………………………………………………………………
Název katastrálního území ……………………………………………………………………………
Parcelní čísla pozemků dle katastru nemovitostí …………………………………………………......
Přímé určení polohy stavby vodního díla (souřadnice S-JTSK)
X……………………….

Y…………………..........

IV. Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejíchž základě byla stavba
povolena (označení vodoprávního úřadu/jméno autorizovaného inspektora/datum vyhotovení a
číslo jednací rozhodnutí nebo opatření)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Stavba byla provedena s nepodstatnými odchylkami od uvedených dokumentů nebo projektové
dokumentace
□ ne
□ ano (popis a zdůvodnění)
…………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………..
V. Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání
………………………………………………………………………………………………………....
VI. Termín úplného vyklízení staveniště a úpravy okolí
…………………………………………………………………………………………………………

V ……………………………. dne …………………………

…….…………………………….………
podpis(y) žadatele(ů)

Přílohy (žadatel předloží nejpozději při kontrolní prohlídce stavby):
• Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení
nepověřené projektové dokumentace)
• Zpráva o elektrorevizi
• Protokol o předání a převzetí stavby
• Protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže ČOV
• Protokol o zkoušce těsnosti kanalizace - od RD do ČOV (a dále podle typu nakládání s vodami
po vyústní objekt či vsakovací objekt)
• Provozní řád k ČOV – k nahlédnutí
• Doklady o splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby - pokud byly stanoveny
• Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků
• Doklad o provedení stavby studny osobou s příslušným oprávněním (odbornou
studnařskou
firmou
• …. a jiné.

Souhlasím se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů správcem údajů, jehož identifikace je
uvedena na první straně dokumentu, a to za účelem a způsobem uvedeným dále.
Poskytované osobní údaje:
e-mail:……………………………………. ………………………... ……….
tel.: …………………………………………..
Účel/y, pro který/é jsou osobní údaje získávány:
Zefektivnění komunikace při vyřizování žádosti
Způsob využití těchto osobních údajů:
Kontaktování žadatele pro potřeby urychlení vyřízení žádosti
Doba jejich zpracování:
od okamžiku poskytnutí osobních údajů (doručení žádosti) po dobu nezbytnou pro vyřízení žádosti a po
jejím uplynutí dále po dobu uložení ve spisovně správce stanovenou v souladu se spisovým a skartačním
řádem vydaným na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů
Ochrana osobních údajů - Informace poskytovaná správcem
 předáno při poskytnutí osobních údajů - fyzicky
 odkázáno na zveřejněnou informaci na webových stránkách města – www.koprivnice.cz/osobniudaje.
Byl jsem srozumitelně informován o mých právech v souvislosti s poskytnutím mých osobních údajů i o
skutečnosti, že tyto nebudou využity k jinému účelů či jiným způsobem, než je výše uvedeno. Toto stvrzuji
svým podpisem.

V Kopřivnici dne ……………………….

Podpis žadatele …………………

