
 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE 

STAVEBNÍ ÚŘAD 

Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice 

ID datové schránky: cu5bsdg  

Č.j.: SÚ-86/17-VD - 2373-2005/11 Česká Kamenice, dne 19. ledna 2017 

Oprávněná úřední osoba: Věra Drobná 

Tel.: 412 15 15 49 

E-mail.: v.drobna@ceska-kamenice.cz 

 

Žadatel:  

ing. Jiří Marek,

 

Poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. 

Městský úřad Česká Kamenice, stavební úřad, Náměstí Míru 219, Česká Kamenice, jako stavební úřad 

příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 5.1.2017 Vaši žádost o poskytnutí informace 

ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., týkající se: 

 opravy krovu a 3.N.P. v objektu č.p. 16, ul. Jateční v České Kamenici a  

 opravy bytu v 3. N.P. v objektu č.p. 16, ul. Jateční v České Kamenici, vše  stavební parcele číslo 700 

v katastrálním území Česká Kamenice. 

Žádost obsahovala v souhrnu dva dotazy: 

1. V jakém režimu byla povolena stavba dle předmětu žádosti 

2. Zda bylo vydáno  povolení změny stavby před dokončením  

Oba dotazy tedy směřují na byt, prostory a stavební konstrukce zničené požárem  dne 31.10.2014. 

K dotazu č. 1: 

Vzhledem k tomu, že  v archivu stavebního úřadu není uložena a ani vlastníkům objektu se nedochovala 

projektová dokumentace původní stavby, nechalo Společenství Jateční 16 a  zpracovat projektové 

dokumentace pro „Opravu krovu a 3.N.P. č.p. 16 ul. Jateční , Česká Kamenice“ a „Opravu bytu ve 3.N.P. 

č.p. 16 ul. Jateční , Česká Kamenice“. Současně bylo doloženo čestné prohlášení p.  

předsedy výboru Společenství  Jateční 16, České Kamenice o tom, že předložená  projektová dokumentace 

vychází z původních dispozic domu a bytu před požárem.  

Stavební úřad pak opravu domu a bytu povolil v režimu  mimořádného postupu po živelní  pohromě podle § 

177 odst. 3) stavebního zákona. 

K dotazu č. 2: 

Nebylo vydáno žádné  povolení změny stavby před dokončením. 

Na základě skutečností uvedených ve Vaší žádosti, stavební úřad provede kontrolní prohlídku stavby,  zda 

byla provedena podle schválených projektových dokumentací. 

 

 

vedoucí stavebního úřadu 

Bc. Věra Drobná 

 

Rozdělovník: 

Ing. Jiří Marek,
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Adresa : ulice: č.p.: muckvp17j00U17 

město: PSČ:

Adresa doručovacíz  

Stát: ČR 
Telefon: 

E-ınail: 

Obec-poviımý subjekt: Městský úřad Česká Kamenice 

Předmět : Oprava krovu a 3.NP č.p. 16,ul. Jateční,Česká Kamenice a 

Oprava bytu ve 3.NP c.p. 16, ul. Jatecní,Česká Kamenice 

Text : 

1. Dotaz 

V jakém režimu byla povolena stavba dle předmětu žádosti a projektové dokumentace zpracované: 
PROJEKT- Projekty staveb, Děčín, Zkontrolované autorizovanou osobou pan Václav Kortus 
(Předpokládám, že dle Stavebnflìo zákona 183/2006, § 115. A to proto, že se na stavbu nevztahuje 
§103, ani §104, odst.1 a ani §177, odSt.3. Pouze se chci vaší odpovědí ujistit v mém názoru na 
nutnost stavebního povolení). 

2. Dotaz 

Bylo stavebním úřadem vydáno povolení změny stavby před jejím dokončením dle § 118 ,odst. 3? 
V případě, že bylo vydáno, kdo tuto změnu vyprojektoval a zkontroloval jako autorizovaná osoba? 
(Tento dotaz pokládám Z důvodu zásadní Změny skladby nosné konstrukce nad 2.NP-nosná stropní 
konstrukce je součástí společných prostor. Změnou skladby stropní konstrukce se změnily tepelně a 
zvukově izolační vlastnosti konstrukce, navržené ve schválené projektové dokumentaci- bez



souhlasu vlastníka bytové jednotky ve 2.NP) 

3. Dotaz 

Byl již Vydán kolaudační Souhlas dle § 122 ? 

Děkuji Za Odpovědi 

 

 

Datum podání: 
2.1.2017


