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Věc: Návrh na předání archiválií k trvalému uložení v archivu 

V souladu se zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve 

znění novely č. 190/2009 Sb. (dále jen Zákon), a právních předpisů vydaných k jeho provádění, a 

Spisovým řádem OÚ Hudlice navrhujeme předat k trvalému uložení v archivu archiválie uvedené 

v příloze. 

Tyto archiválie byly vybrány k trvalému uložení v archivu při odborné archivní prohlídce [SOA] dne 

[DATUM]. 

Přiložený seznam archiválií k trvalému uložení v archivu je uspořádán podle spisových znaků 

v souladu se spisovým a skartačním plánem úřadu. 

Žádáme o sdělení termínu předání archiválií k trvalému uložení v archivu. 

 

 

 

[STAROSTA] 

 

Přílohy: Seznam archiválií k trvalému uložení v archivu  ..............................................................  2x 

Poznámka: Záznam o předání archiválií k trvalému uložení v archivu se pořizuje ve dvou 

vyhotoveních. Prvopis se zašle státnímu oblastnímu archivu, druhopis se uloží. 

K prvopisu je připojen ve dvojím vyhotovení seznam archiválií k trvalému uložení v 

archivu, třetí výtisk se uloží. K němu se následně připojí potvrzení o převzetí archiválií 

k trvalému uložení v archivu. 
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Seznam archiválií k trvalému uložení v archivu 

poř. 

číslo 

spisový 

znak 

číslo ukládací 

jednotky 
název poznámka 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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9.     

10.     
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Věc: Předání archiválií k trvalému uložení v archivu 

V souladu se zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve 

znění novely č. 190/2009 Sb. (dále jen Zákon), a právních předpisů vydaných k jeho provádění, a 

Spisovým řádem OÚ Hudlice byly předány archiválie k trvalému uložení v archivu uvedené v příloze. 

Přiložený seznam archiválií k trvalému uložení v archivu je uspořádán podle spisových znaků 

v souladu se spisovým a skartačním plánem úřadu. 

 

V  ...................................... , dne  ................................. 

 

Za OÚ Hudlice: Za [SOA]: 

Předal:  .......................................................  Převzal:  .......................................................  

 

Podpis:  .......................................................  Podpis:  .......................................................  

 

Přílohy: Seznam archiválií k trvalému uložení v archivu  ..............................................................  2x 

Poznámka: Záznam o předání archiválií k trvalému uložení v archivu se pořizuje ve dvou 

vyhotoveních. Prvopis se zašle státnímu oblastnímu archivu, druhopis se uloží. 

K prvopisu je připojen ve dvojím vyhotovení seznam archiválií k trvalému uložení v 

archivu, třetí výtisk se uloží. K němu se následně připojí potvrzení o převzetí archiválií 

k trvalému uložení v archivu. 

 


