Odbor Útvar tajemníka
Vyřizuje
Mgr. Petra Svačinová
telefon
+420 573 321 307
e-mail
petra.svacinova@mestokm.cz
datum
21. května 2021
číslo jednací MeUKM/042754/2021
spis. značka MeUKM/037930/2021
poř. č.
IN – 15/2021

Poskytnutí informací
Dne 6. 5. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o
poskytnutí těchto informací:
Žádám o informaci, kdy a jakým způsobem byly realizovány inženýrské sítě v okrajové části
pozemku s p. č. 587/3 v katastrálním území Vážany u Kroměříže. Na základě jakého povolení,
kdy byly kolaudovány a pod jakou spisovou značkou lze tyto dokumenty dohledat.
Dále bych poprosil o možnost nahlédnutí do spisu, možnost vykopírování dílčích částí
dokumentace a sdělení termínu kdy by toto bylo možné.
K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření věcně příslušných odborů
sdělujeme následující:
Dle vyjádření Odboru stavební úřad:
Stavební úřad Kroměříž vydal dne 31. 10. 2002 veřejnou vyhláškou územní rozhodnutí č. j.
stav/328/720/21/02/No rozhodnutí o umístění stavby vybudování technické infrastruktury pro
výstavbu rodinných domů ve Vážanech u Kroměříže v lokalitě Záhuličí. Stavební úřad
Kroměříž vydal dne 20. 5. 2005 veřejnou vyhláškou rozhodnutí č. j. stav/330/367/70/05/To
rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení na stavbu „Vážany, kab. NN, TS, lok. 20 RD“,
Kroměříž, Vážany u Kroměříže. Stavební úřad Kroměříž vydal dne 29. 7. 2005 kolaudační
rozhodnutí č. j. stav/330/938/138/05/Po, kterým povoluje užívání stavby „rodinný dům s
přípojkami – rozšíření STL plynovodního řadu s následnou plynovodní přípojkou Kroměříž,“
Vážany č. p. 318, Požárníků 2 C. Stavební úřad Kroměříž vydal dne 14. 10. 2005 veřejnou
vyhláškou kolaudační rozhodnutí č. j. stav/330/1352/199/05/To kterým povoluje užívání stavby
„Vážany, kab. NN, TS, lok. 20 RD“, Kroměříž, Vážany u Kroměříže.
Pro vyhledání v archivu je třeba vyplnit žádost o nahlédnutí do archivované dokumentace,
podat na podatelně Městského úřadu Kroměříž, elektronicky s ověřeným elektronickým
podpisem nebo do datové schránky. Pokud žadatel není vlastníkem stavby, doloží plnou moc
nebo souhlas vlastníka stavby. Vyplněnou žádost je třeba podat na podatelně Městského
úřadu Kroměříž, poslat elektronicky a žádost opatřit zaručeným elektronickým podpisem,
případně zaslat do datové schránky. Přílohou přikládáme formulář „Žádost o nahlédnutí do
archivované dokumentace“.
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Dle vyjádření Odboru životního prostředí:
Před pozemkem parc. č. 587/3 se nachází vodovod i kanalizace. Stavba vodovodu byla
povolena stavebním povolením ze dne 25. 7. 2003 pod č .j.: OŽP-231/2/72/6839/03-Vo a
zkolaudována kolaudačním rozhodnutím ze dne 9. 4. 2008 sp. zn. 08/231/153/6066/08/Vo17553/05. Stavba kanalizace byla povolena stavebním povolením ze dne 20. 6. 2006 pod sp.
zn..: 08/231/2/109/7751/06-Vo a zkolaudována rozhodnutím ze dne 2. 7. 2008 čj.:
08/231/2/203/8200/08/-Pro. V archivu vodoprávního úřadu se dají tyto dokumenty dohledat
pod archivní značkou I 2236 a G 2318.
Žadatel může do dokumentace nahlédnout po telefonické domluvě na Městském úřadě
Kroměříž, Odboru životního prostředí, vodoprávním úřadě.

Mgr. Petra Svačinová
vedoucí odboru Útvar tajemníka

Příloha:
- formulář „Žádost o nahlédnutí do archivované dokumentace“
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Adresa příslušného úřadu
Úřad:

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

Ulice:

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

PSČ, obec: ...................................................................

V …………...……………………dne……..…....…….

Žádost o nahlédnutí do archivované dokumentace stavebního úřadu

1. Žadatelé:
Fyzická osoba - jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu (doručovací adresa)
Právnická osoba - název – obchodní firma, IČ, adresa sídla (doručovací adresa)
> _____________________________________________________ IČ *________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Kontaktní telefonní číslo, e-mail adresa __________________________________________________________

2. Popis žádané dokumentace (číslo popisné, ulice, obec)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Důvod požadavku dle § 168 stavebního řádu (nutno doložit)
a) účast ve správním řízení ____________________________________________________________
b) vlastnické vztahy, profesní __________________________________________________________
c) jiný právní zájem __________________________________________________________________

Datum _________________
___________________________________________
Podpis(y) žadatele(ů)

Pokud žadatel není totožný s vlastníkem nemovitosti, musí žadatel doložit písemný souhlas vlastníka
nemovitosti (dle výpisu z listu vlastnictví)

=========================================================================
Jako vlastník (ci) nemovitosti (dle přiloženého výpisu z listu vlastnictví) souhlasím (e) s tím, že výše
uvedený
žadatel může nahlédnout do archivované dokumentace k nemovitosti, jejímž jsem vlastníkem, uložené
v archivu Stavebního úřadu Kroměříž.

V ___________________ dne _________________

__________________________________________
Jméno, příjmení

_____________________________
Podpis

