
Životní situace 

Název:  chci vyhledat v archivu 

Základní informace: 

Nedochovala se dokumentace stavby, jiné doklady (povolení, rozhodnutí, souhlasy aj.). 

Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci 
odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení (§ 125 odst. 1) stavebního 
zákona). Pokud takovou dokumentaci nemá, může požádat o nahlédnutí do archivované 
dokumentace. 

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Vlastník stavby, pokud nejsem vlastníkem stavby, doložím plnou moc nebo souhlas vlastníka 
stavby. 

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Vyplnit žádost o nahlédnutí do archivované dokumentace, zanést na podatelnu MěÚ Kroměříž. 

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace: 

Podáním konkrétní žádosti, případně konzultací na stavebním úřadě. 

 

Na kterém ú řadu můžete tuto životní situaci řešit: 

Městský úřad Kroměříž, budova C, odbor stavební úřad (dále jen stavební úřad), 1. máje 3191‚ 
767 01 Kroměříž, oddělení územního rozhodování a stavebního řádu. 

• v provozní době: pondělí a středa, 8:00 - 17:00 hodin                                                                               
• v ostatní dny po předchozí domluvě 

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit: 

Tuto životní situaci můžete řešit s pracovníky odboru stavební úřad, Městský úřad Kroměříž,    
budova C, 3.,a 4. patro, 1. máje 3191, 767 01 Kroměříž, oddělení územního rozhodování               
a stavebního řádu, a to v úředních dnech v pondělí a ve středu od 7:30 do 12:00 hod a od 12:30              
do 17:00 hod. Vaše otázky lze zodpovědět i v neúředních dnech, nejlépe po telefonické                         
či emailové domluvě. Telefonní čísla a emailové adresy pracovníků jsou dostupné                                 
na http://www.mesto-kromeriz.cz/. 

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou: 

Pro vyplnění žádosti musíte vědět číslo popisné nebo evidenční stavby, případně parcelní číslo            
a katastrální území. 

 



Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Jsou k dispozici v tištěné podobě přímo na stavebním úřadě nebo na internetových stránkách 
města Kroměříž, www.mesto-kromeriz.cz.  

 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit: 

Poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. 

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůty pro vyřízení podání  - není stanovena, stavební úřad přiměřeně postupuje podle zákona                 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

Po vyhledání v archivu podá archivářka zprávu, kdy si můžete vyhledané doklady prohlédnout, 
případně sdělí, že se v archivu nic nedohledalo. 

 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu: 

Nejsou. 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány: 

Součinnost. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební 
zákon) a zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, § 38 Nahlížení do spisu. 

 

Jaké jsou související předpisy: 

- 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností: 

      - 

Za správnost návodu odpovídá útvar: 

Odbor stavební úřad, Ing. arch. Vladimír Zicháček – vedoucí stavebního úřadu 

 

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 

31.12.2015 

 

http://www.mesto-kromeriz.cz/

