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ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ  STAVEBNÍKA 
 

 

I. Identifikační údaje stavebníka: 

 Jméno a příjmení (název), datum narození (IČ) 

 

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

 

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

Adresa trvalého pobytu (sídlo) 

 

II.  Identifikační údaje o stavbě: 

Název stavby:  

 

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

 

 Ulice: ………………………………………………………… čp/č.ev. …………………….. 

  

 k.ú. …………………………………...……… parc.č. …………………………...................... 

  

 Datum dokončení stavby: …………………………. 

 

III. Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních na jejichž základě byla stavba 

provedena: 

spisová značka: ………………………………………………………………………………… 

č.j: ……………………………………………………………………………………………… 

datum vyhotovení: ………………………… 

 

IV. Údaje o způsobu provádění stavebního záměru: 

 dodavatelsky – název a sídlo stavebního podnikatele, IČ, bylo-li přiděleno: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 svépomocí – jméno a příjmení: 

 stavbyvedoucího, spolu s uvedením čísla, pod kterým je zapsán v seznamu 

autorizovaných osob  

 

 osoby vykonávající stavební dozor s uvedením dosaženého vzdělání a praxe, spolu          

s (IČO) a adresou trvalého pobytu (sídla) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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V. Prohlášení stavbyvedoucího / stavebního dozoru: 

Prohlašuji, že stavba je provedena v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatření stavebního 

úřadu, s ověřenou projektovou dokumentací, splňuje obecné požadavky na výstavbu a další 

požadavky stanovené platnými právními a technickými předpisy. 

Dále prohlašuji, že splňuji tyto požadavky dle § 2 odst. 2, písm. d) - stavebním dozorem je 

odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má 

vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání 

stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb. 

V tomto prohlášení jsem uvedl pravdivě všechny údaje a jsem si vědom právních následků 

nepravdivého čestného prohlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

V……………………. dne ………………… …………………………………… 

 podpis 

 (otisk autorizačního razítka) 

 

 

VI. Čestné prohlášení stavebníka: 

Prohlašuji, že stavba byla provedena v souladu s výše citovaným rozhodnutím nebo jiným 

opatření stavebního úřadu, s ověřenou projektovou dokumentací, splňuje obecné požadavky 

na výstavbu a byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními 

právními předpisy a byly splněny podmínky § 152 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon).  

 

Výše uvedená stavba byla provedena s odchylkami od stavebním úřadem ověřené 

dokumentace, resp. ověřené projektové dokumentace, které jsou zaznamenány v předložené 

dokumentaci skutečného provedení stavby. 

 

V tomto čestném prohlášení jsem uvedl pravdivě všechny údaje a jsem si vědom právních 

následků nepravdivého čestného prohlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

V……………………. dne ………………… …………………………………… 

 podpis 


