
Ohlášení odstran�ní   Stránka 1 z 4 
 

P�íloha �. 7 k vyhlášce �. 526/2006 Sb.  
 
 � � 

 
M�stský ú�ad Otrokovice 
odbor dopravn�-správní 
nám. 3. kv�tna 1340 
765 23  OTROKOVICE 

 � � 
 

 
 

 V ……………………………… dne ………………… 
 
 

OHLÁŠENÍ ODSTRAN	NÍ 

 stavby   

  terénních úprav 

 za�ízení 

podle ustanovení § 128 zákona 
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), a 
§ 15 vyhlášky 
. 526/2006  Sb., kterou se provád� jí n�která ustanovení stavebního zákona ve v�cech 
stavebního �ádu 
 

�ÁST A. 
 

I. Vlastník stavby 

  fyzická osoba  
jméno, p�íjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (pop�ípad� též adresa pro doru
ování, není-li 
shodná s místem trvalého pobytu) 

  fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její  podnikatelskou �inností 
jméno, p�íjmení, datum narození, I� bylo-li p�id�leno, místo trvalého pobytu (pop�ípad� též adresa pro 
doru
ování, není-li shodná s místem trvalého pobytu) 

  právnická osoba  
název nebo obchodní firma, I� bylo-li p�id�leno, adresa sídla (pop�ípad� též adresa pro doru
ování, není-li 
shodná s adresou sídla), osoba oprávn�ná jednat jménem právnické osoby  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Ohlašuje-li odstran�ní stavby více osob, jsou údaje obsažené v tomto bod� p�ipojeny v samostatné p�íloze:   

   ano                  ne 
 
 
II. Vlastník stavby jedná    

  samostatn�      

   je zastoupen: jméno, p�íjmení, název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa 
sídla (pop�ípad� též adresa pro doru
ování, není-li shodná s místem trvalého pobytu nebo s adresou 
sídla): 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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III. Místo a ozna čení odstra ňované stavby 

Obec Katastrální území Parcelní č. Označení stavby 

 
    

 
 
IV. Vlastnická práva k pozemku zastav ěnému odstra ňovanou stavbou 

Pozemek parc. č.: ……………….…………..…..., katastrální území: ………………….……………………….… 
 
Vlastník:  shodný s vlastníkem stavby 

                  fyzická osoba  
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též 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 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 
 
V. Základní údaje o stavb ě 

Označení, účel a kapacita stavby: ……………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Půdorys, výška stavby: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Je ve stavbě zabudován azbest: ano     ne     

                                                                      

 
VI. Důvody k odstran ění stavby, p ředpokládaný termín zapo četí a ukon čení prací 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 
 
VII. Způsob odstran ění stavby 

Dodavatelsky:  

Název a sídlo stavebního podnikatele (pokud je v době podání ohlášení znám), IČ bylo-li přiděleno  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Svépomocí (týká se staveb, které nevyžadovaly stavební povolení, veřejnoprávní smlouvu, certifikát 
autorizovaného inspektora) :  
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Jméno a příjmení osoby, která bude provádět stavební dozor 

............................................................................................................................................................................. 

Jméno a příjmení autorizované osoby (stavbyvedoucího), která bude zajišťovat odborné vedení při 
svépomocném provádění bouracích prací na stavbě, v níž je přítomen azbest  

............................................................................................................................................................................. 

S použitím trhavin   ano     ne  
  
VIII. Informace, 

zda je stavba dosud užívána    ano     ne 
v případě odstranění vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu počet odběratelů (§ 2 odst. 5 zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 
IX. Opatření na sousedním pozemku 

K provádění bouracích prací má být použit sousední pozemek (stavba)     ano   ne 

s vlastníkem této nemovitosti dohoda uzavřena                                   ano  ne 

V kladném případě uvést 

rozsah záboru ………………………………………………………….……………………………………………….. 

dobu záboru ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Identifikace sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací 

Obec Katastrální území Parcelní č. Druh pozemku podle katastru nemovitostí Výměra 

 
     
 
     
 
X. Statistické ukazatele 

U budov obsahujících byty se uvádějí následující statistické ukazatele 

1. Druh (charakter) odstraňované budovy (dům bytový, rodinný, jiná budova obsahující byt) 

............................................................................................................................................................................. 

2. Celková podlahová plocha budovy (m²) …………………………………………………………………………… 

3. Počet zanikajících bytů, jejich velikost a rok jejich vzniku …………………………….………………………… 

4. Užitková plocha zanikajících bytů (m²) …………………………………………………………………………… 

5. Obytná plocha zanikajících bytů (m²) ……………………………………………………………………………… 

6. Počet zanikajících podlaží budovy, v nichž zanikají byty ……………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………... 

Podpis 
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ČÁST B. 
 
 
Přílohy ohlášení odstran ění stavby: 

 1. Doklad prokazující vlastnické právo ke  stavb ě nebo jiné právo oprav ňující k  odstran ění 
stavby, pokud je stavební ú řad nemůže ověřit z katastru nemovitostí 

 2. Dokumentace bouracích prací, pop ř. nezbytné výkresy úprav pozemku po odstran ění 
stavby 

 3. Plná moc v  případě zastupování vlastníka odstra ňované stavby, pro doručování fyzickým 
osobám do vlastních rukou zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
vyžaduje plnou moc s ú ředně ověřeným podpisem 

 4. Prohlášení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vy konávat stavební dozor nad 
provád ěním bouracích prací, že bude odborn ě vést práce na odstra ňování stavby 
svépomocí 

 5. Doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat sta vební dozor (§ 2 odst. 2 písm. d) 
zákona) 

 6. Závazná stanoviska dot čených orgán ů k odstran ění stavby, pokud jsou zvláštním záko nem 
vyžadována  

 
 


