
Městský úřad Blansko
Stavební úřad
nám. Svobody 32/3, pracoviště: nám. Republiky 1
678 01 Blansko
tel.: 516 775 700
e-mail: stavebni@blansko.cz

OHLÁŠENÍ DOKONČENÍ STAVBY

a) Jméno a příjmení (název), datum narození (IČO) a adresa (sídlo) stavebníků, telefon, e-mail

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

b) Označení stavby…………………………….………………..………………………………………......

c) Místo stavby: obec……………….……………….………..katastrální území…………………….......

druhy a parcelní čísla pozemků……………………....………….………………………………….......

d) Povolení (souhlas) bylo vydáno dne …………………. pod č.j.: ...........................………………....

e) Na stavbě byly – nebyly*  provedeny změny oproti vydanému povolení (souhlasu) v rozsahu:

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

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

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

Souhlasím s tím, aby mé nad rámec zákonných požadavků výše uvedené osobní údaje (t.j. e-mail, telefon), poskytnuté správci, kterým
je město Blansko, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO 00279943, byly v souladu s ustanovením Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) tímto správcem zpracovány a uchovány pro
účely vyřízení předmětné žádosti po dobu existence spisového materiálu.
Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s výše uvedeným Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů (GDPR) je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně e-mailem
nebo dopisem doručeným na výše uvedenou adresu města Blansko. Dále jsem si vědom/a, že mohu požadovat vysvětlení ohledně
zpracování  osobních údajů,  vyžádat si  přístup k těmto údajům a tyto nechat  aktualizovat  nebo opravit,  či  požadovat výmaz těchto
osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se mohu obrátit na město
Blansko nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

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

……………………………………………………………

                                  Podpisy

* nehodící se škrtněte



Přílohy:

a) Popis a zdůvodnění provedených odchylek od vydaného povolení (souhlasu)
b) Potřebné  doklady  k  užívání  stavby  a  protokoly  o  výsledcích  předepsaných  zkoušek  a

měření  (konkrétně  jsou  uvedeny  v  podmínkách  vydaného  povolení,  resp.  ve  vydaném
souhlasu)

c) Dokumentace skutečného provedení stavby 2x - 3x
d) Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby

K závěrečné kontrolní prohlídce se dále předkládají:

1) Dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem 
2)   Stavební deník


