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Ohlášení změny údajů 
o stavbě 

 

Katastrálnímu úřadu pro   

katastrální pracoviště  

počet příloh     

Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
žádám / žádáme*) o zápis změny údajů o stavbě do katastru nemovitostí: 

Katastrální území:  
Část obce:  

Změna obvodu stavby*)  přístavbou*)   
odstraněním části stavby*)   
rozdělením dosavadní stavby na dvě a více staveb*)  

 Změna jiných údajů o stavbě*) 

Stavba 7) 

typ 22) 
č.p./č.e.*) 

způsob využití 23) způsob ochrany19) na pozemku (parcelní číslo)7) 
LV5) 

dos. 
stav 

nový 
stav 

dosavadní 
stav 

nový stav dosavadní stav nový stav st. / p.4) kmenové 
č. 

 
/

poddělení  

       st. / p.*)  /   

       st. / p.*)  /   

       st. / p.*)  /   

       st. / p.*)  /   

       st. / p.*)  /   
Další stavby jsou uvedeny na dalším formuláři  - ano / ne *). 
 
Ohlašovatel (vlastník, spoluvlastník budovy) 25) 
(ohlášení s příslušnými přílohami může podat pouze jeden ze spoluvlastníků nebo pouze jeden z manželů) 

1. 
příjmení nebo název organizace jméno titul před  titul za RČ / IČ 

      
ulice  č.p. / č.e.*) č.orient. část obce 

     
městská část (obvod) obec 

  
PSČ  název pošty  e-mail, telefon10)     SJM 36) velikost spoluvlastnického podílu na budově 15) 

       /  

2. 
příjmení nebo název organizace jméno titul před  titul za RČ / IČ 

      
ulice  č.p. / č.e.*) č.orient. část obce 

     
městská část (obvod) obec 

  
PSČ  název pošty  e-mail, telefon10)     SJM 36) velikost spoluvlastnického podílu na budově 15)

       /  
Další osoby, které ohlašují změnu jsou uvedeny na formuláři „Příloha E – Seznam vlastníků a jiných oprávněných“, která je nedílnou 
součástí tohoto ohlášení -  ano / ne*). 

1.         2.      
---------------------------------------------------------    ------------------------------------------------------- 

 



Přílohy (listiny, které jsou přiloženy k tomuto ohlášení označte v prvním sloupci křížkem): 
 geometrický plán č. …………………………………………………...**) 

 
rozhodnutí ……………. ………………………..úřadu v ……………………………………. o přidělení č.p. / č.e.*)  
ze dne …………………………………...č.j. ………………….. 

Doklad o vymezeném způsobu využití stavby podléhající stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu 
(jeden z uvedených dokladů) 
 kolaudační rozhodnutí ze dne .………………….   č.j. ………………………………… 
 kolaudační souhlas ze dne ……………………… .č.j. ………………………………… 

 

kopie oznámení stavebnímu úřadu o záměru užívání dokončené stavby podle § 120 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
doručené na podatelnu stavebního úřadu dne ……………………………….   
Stavební úřad v …………………………………….. ……………………………………………………potvrzuje, že údaje o způsobu 
užívání výše uvedené stavby / staveb *) v ohlášení odpovídají skutečnosti.      

V ……………………………………………….. dne ………………..    
Vyhotovil: ………………………………,   Razítko:      
Podpis:   

 
souhlas stavebního úřadu podle § 120 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., že stavbu lze užívat pro účel, k němuž byla 
stavba povolena ze dne …………………... č.j. ………………………………… 

 
rozhodnutí stavebního úřadu o dodatečném povolení dokončené stavby k danému účelu užívání stavby podle 
§ 129 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. ze dne ………………………. č.j. ………………………………… 

 
dokumentace skutečného provedení stavby ověřená stavebním úřadem dne ………………………… 
č.j. ………………………………… 

 pasport stavby ověřený stavebním úřadem dne ………………….…… č.j. ………………………………… 

Doklad o vymezeném způsobu využití stavby nepodléhající stavebnímu povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu 
(jeden z uvedených dokladů) 

 
rozhodnutí stavebního úřadu o umístění stavby podle § 79 zákona č. 183/2006 Sb. ze dne ………………. ………….  
č.j. ……………………………… 

 
územní souhlas podle § 96 zákona č. 183/2006 Sb. s oznámeným záměrem výstavby ze dne ………………………... 
č.j. ……………………………… 

 

Stavební úřad v …………………………………….. ……………………………………………………potvrzuje,  
že údaje o způsobu užívání výše uvedené stavby / staveb*) v ohlášení odpovídají vydanému regulačnímu 
plánu pořízenému podle zákona č. 183/2006 Sb. 
V ……………………………………………….. dne ………………..    
Vyhotovil: ………………………………,   Razítko:      
Podpis:   

 
veřejnoprávní smlouva o umístění stavby (§ 78 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.) ze dne ………………………….. 
č.j. ………………………………… 

 jiná listina prokazující povolený účel užívání stavby: ……………………………………………………………………….. 

Doklad pro dělení nebo slučování pozemků a doklad pro zápis změny druhu pozemku u pozemku příslušejícího 
ke stavbě (nádvoří) ***) (jeden z uvedených dokladů) 

 
rozhodnutí stavebního úřadu o změně využití území pro změnu druhu pozemku podle § 80 zákona č. 183/2006 Sb.  
ze dne ………………………  č.j. ………………………………… 

 
územní souhlas se změnou druhu pozemku podle § 96 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. 
ze dne ………………………  č.j. ………………………………… 

 
souhlas stavebního úřadu s dělením nebo scelováním pozemků (§ 151 a násl. správního řádu) 
ze dne ………………………  č.j. ………………………………… 

 
rozhodnutí stavebního úřadu o dělení nebo scelování pozemků podle § 82 zákona č. 183/2006 Sb.  
ze dne ………………………  č.j. ………………………………… 

Jiná příloha dokládající ohlašovanou změnu údaje o stavbě : 
  

 
Poznámky  (očíslované poznámky jsou uvedeny v samostatných „Vysvětlivkách k formulářům“): 
*) Nehodící se škrtněte 
**) Přikládá se pouze v případě, pokud budova změnila vnější obvod oproti vnějšímu obvodu rozestavěné budovy  vyznačené 

v katastru nemovitostí nebo v případě dodatečného oddělení nádvoří u budovy 
***) Přikládají se pouze v případech, kdy se pozemek související se stavbou (nádvoří) odděluje z jiného pozemku geometrickým 

plánem, a kdy není dosud evidován v katastru nemovitostí v  druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří 

 


