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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím  

 

Klient se v nedávné době stal vlastníkem nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 45 pro 

katastrální území Bílá Lhota. Dle § 125/1 stavebního zákona je vlastník stavby povinen 

uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému 

provedení podle vydaných povolení. Při změně vlastnictví ke stavbě je dosavadní vlastník 

povinen odevzdat tuto dokumentaci novému vlastníkovi stavby. Původní vlastník nemovitosti 

nepředal našemu Klientovi žádnou dokumentaci, ačkoliv tak měl podle stavebního zákona učinit. 

Z důvodů výše popsaných a za účelem získání základních informací o legálním stavu 

nemovitosti, vás žádáme o následující sdělení: 

1. Existuje k předmětným nemovitostem ve vašem archivu spisová složka obsahující 

archivovaná rozhodnutí a ověřenou projektovou dokumentaci? 

2. V případě, že jsou evidovány ve všem archivu původní opatření stavebního úřadu, vás žádáme 

o sdělení, jaké opatření bylo učiněno jako poslední? (např. kolaudační rozhodnutí, souhlas 

s užíváním, stavební povolení apod.) Prosíme rovněž o sdělení čísla jednacího, dne vyhotovení 

a případně dne nabytí právní moci. 

3. V případě, že jsou evidovány ve vašem archivu původní dokumentace, vás žádáme o sdělení, 

zda poslední archivovaná dokumentace je vztažná k poslednímu opatření stavebního úřadu? 

4. V případě, že jsou archivovány opatření a dokumentace, zda jsou tyto dostačující a odpovídají 

přibližně skutečnému stavu (za předpokladu, že stavebnímu úřadu jsou předmětné nemovitosti 

známy) nebo zda bude nezbytné pořídit dodatečný pasport stavby? 

Uvítáme jakoukoliv informaci k předmětným nemovitostem, která by nám ozřejmila skutečný 

stav ve vztahu ke stavebnímu zákonu. 

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Předmětná žádost se týká poskytnutí informací ke stavbám na LV 45 v katastrálním území 

Měník, obce Měník, která je místní částí obce Bílá Lhota. 

Stavební úřad na základě pořízeného výpisu LV 45 z katastru nemovitostí ze dne 05.11.2020 

zjistil, že součástí tohoto listu vlastnictví je stavba rodinného domu č.p. 47 na pozemku st. p. 60 

v katastrálním území Měník. Následně v archivu zdejšího stavebního úřadu ke stavbě rodinného 

domu č.p. 47 Měník nedohledal žádné doklady ani projektovou dokumentaci. Z tohoto důvodu 

stavební úřad žadateli nemůže potvrdit, že stavba rodinného domu, jak je evidovaná v katastru 

nemovitostí (v katastrální mapě) odpovídá skutečnému stavu.  

Dále stavební úřad sděluje, že v archivu dohledal pouze níže uvedená opatření stavebního úřadu, 

ke kterým eviduje i dokumentaci. Jedná se o stavby doplňkové k rodinnému č.p. 47, Měník nebo 

stavby podmiňující jeho užívání, a tato: 

 



− Stavební povolení ze dne 11.08.2004, č.j. výst. 3835/2004-Ši (nabylo právní moci 

04.09.2004) a kolaudační rozhodnutí ze dne 30.05.2006, č.j. výst. 3202/2006-Ši (nabylo 

právní moci 22.06.2006) na plynofikaci rodinného domu č.p. 47, Měník, vydané 

odborem výstavby Městského úřadu Litovel. 

− Územní souhlas vydaný odborem výstavby Městského úřadu Litovel dne 10.09.2013 pod 

č.j. LIT 16636/2013, spis. zn. VYS 741/2013/MPo (nabyl právních účinků 11.09.2013), 

pro umístění stavby vodovodní přípojky včetně připojení stavby rodinného domu č.p. 

47, Měník. Tato stavba již dále nevyžaduje povolení/ohlášení ani nepodléhá kolaudaci. 

− Rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, vydané 

odborem výstavby Městského úřadu Litovel dne 11.11.2012 pod č.j. LIT 26846/2011, 

spis. zn. VYS 1172/2011/MPo (nabylo právní moci 14.12.2011), ve věci umístění stavby 

domácí dílny u rodinného domu č.p. 47, Měník blíže jak 2 m od společné hranice se 

sousedními pozemky. 

− Územní souhlas vydaný odborem výstavby Městského úřadu Litovel dne 30.12.2011 pod 

č.j. LIT 31227/2011, spis. zn. VYS 1497/2011/MPo (nabyl právních účinků 04.01.2012), 

pro umístění stavby domácí dílny u rodinného domu č.p. 47, Měník. Jedná se o stavbu 

o zastavěné ploše 16 m2, která navazuje na stávající jihozápadní obvodovou zeď 

rodinného domu č.p. 47, Měník. Tato stavba již dále nevyžaduje povolení/ohlášení ani 

nepodléhá kolaudaci. 

To, zda výše uvedená stavba - domácí dílna u rodinného domu a vodovodní přípojka včetně 

připojení rodinného domu, byly realizovány, stavebnímu úřadu není známo. Stavebník (původní 

vlastník) stavebnímu úřadu tuto skutečnost neohlásil.   

V případě zjištění vlastníka stavby, že její stav, jak je evidovaný v katastru nemovitostí, 

neodpovídá skutečnosti, dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není 

v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby, 

což vyplývá z ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona, a tuto nechat příslušným stavebním 

úřadem ověřit.  

Smlouva  
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