
MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 
odbor výstavby 
Svatohavelská 105 
pracoviště Havlíčkova 136 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
tel.494509111, fax 494534440 

    V  ................................... dne ................ 
 
 

 
OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV 

 (podle § 57 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
a § 12 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)  

 

1. Jméno (název) a adresa trvalého bydliště stavebníka (u právnické osoby její sídlo), datum 
narození, telefon: 
………………………………………………………………………………………............. 

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

     ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa pro doručovaní pošty (v případě stejné adresy, jako je adresa trvalého bydliště, 
není nutné uvádět): 

     ……………………………………………………………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Místo stavby, druh a parcelní číslo pozemku podle evidence nemovitostí:………………… 
     ……………………………………………………………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Druh a rozsah stavebních úprav , které jsou předmětem o ohlášení:……………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Jednoduchý technický popis stavebních úprav:…………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………….. 
 
5.  Vlastnické nebo jiné právo ke stavbě (je-li nemovitost ve spoluvlastnictví, přikládá se   
     souhlas všech spoluvlastníků, pokud nejsou všichni stavebníky):………………………….. 
     
    Čestné prohlášení: 

„Prohlašuji, že mám vlastnické právo k objektu čp. ………………………………………... 
v ………………………., které mne opravňuje provést ohlašované stavební úpravy. Jsem 
si vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení podle zákona č. 200/90 Sb. 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 

6. Stavební úpravy bude provádět (uvést, zda svépomocí nebo dodavatelsky):………………... 
 



7.  K provedení stavby se : 
- nemají použít sousední nemovitosti 
- mají použít sousední nemovitosti, jejichž vlastníky jsou:…………………………………... 

adresa:……………………………. …………..parc. č. ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           …………………………………….. 
                podpis (razítko) stavebníka 

  
 
 
 
Upozornění pro stavebníky : 

       Stavební úpravy lze  provést po doručení písemného sdělení stavebního úřadu, že proti  
stavebním úpravám nemá námitek. Pokud toto sdělení nebude stavebníkovi oznámeno do 
30 dnů ode dne ohlášení anebo  stavební úřad v téže lhůtě nestanoví, že ohlášené stavební 
úpravy podléhají stavebnímu povolení, může je stavebník provést. 
        V případě, že dojde k archeologickému nálezu, upozorňujeme na nutnost ohlásit nález 
a učinit potřebná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 127 odst. 2 stavebního 
zákona). 

         Pokud se předmětná stavba nachází v památkově chráněném území upozorňujeme na 
nutnost posouzení příslušného orgánu státní památkové péče. 

 
 
K ohlášení se připojí zejména: 
1. Doklad, jímž se prokazuje vlastnické nebo jiné právo ke stavbě. 
2. Stanovisko orgánu státní památkové péče, jde-li o stavbu, která se nachází v památkově 

chráněném území. 
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