MěÚ Horní Slavkov
odbor výstavby a ŽP
Dlouhá 634/12
357 31 Horní Slavkov

V …………...………………… dne …..…....…….

Věc:

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

podle ustanovení § 124 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

I.

Žadatel (stavebník)
fyzická osoba
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování není-li
shodná s místem trvalého pobytu)
fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností
jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě adresa pro
doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu)
právnická osoba
název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě též adresa pro doručování
není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Žádá-li o vydání souhlasu více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:
ano
ne
II. Stavebník jedná
samostatně
je zastoupen: jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa
sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..................
III. Základní údaje o stavbě
označení a účel (kapacita) stavby podle stavebního povolení
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

místo stavby
………………………………………………………………………………………………………………
IV. Datum a číslo jednací územního rozhodnutí a stavebního povolení
………………………………………………………………………………………………………………
s lhůtou dokončení do:

……………………………………………………………………………………

V. Důvody žádosti o zkušební provoz:
………………………………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………………………….………………..
VI. Předpokládaný termín
zahájení zkušebního provozu:
ukončení zkušebního provozu:

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

………………………………………..
podpis, razítko

Přílohy žádosti o vydání povolení zkušebního provozu:

1. doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (revize elektro, plynu včetně tlakové zkoušky,
komína, bakteriologický rozbor vody, tlakové zkoušky ÚT a ZTI, potvrzení stavu vodovodní a
kanalizační přípojky, nepropustnost žumpy, doklady o nakládání se stavebním odpadem) a
zkušebním provozu, pokud byl prováděn
2. dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, nebo
ověřené projektové dokumentaci)
3. doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního
zákona) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení (sjednané ve veřejnoprávní
smlouvě)
4. jiné doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při schválení změny stavby před dokončením
5. plná moc v případě zastupování stavebníka

