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Věc: Sdělení k žádosti o poskytnutí informací 

 

 

Tímto reagujeme na Vaši žádost ze dne 28.03.2019, vedená pod č.j. 3365/19 týkající se 

poskytnutí žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Obchodní společnost Hosipa s.r.o. podala žádost o schválení a uzavření smlouvy budoucí o 

zřízení služebnosti IS pro stavbu „Vodovodní přípojka užitkové vody pro ppč. 216/2 k.ú. 

Dolní Kamenice, Česká Kamenice“, dne 9.10.2018, vedené pod č.j. 9894/18. 

 

Městský úřad Česká Kamenice – Stavební úřad, sděluje k Vaší žádosti následující: 

 

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

jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), 

sděluje, že na pozemek p.p.č. 216/12 v k.ú. Dolní Kamenice nebylo vydané žádné 

povolení s umístěním stavby vodovodní přípojky dle stavebního zákona. 

 

- Obchodní společnost Hosipa s.r.o. k dnešnímu dni žádost o umístění vodovodního 

řadu nepodala. 

 

S pozdravem 

 

 

Jiří Šulc 

vedoucí OSMM 
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Městský úřad Česká Kamenice 
Náměstí Míru 219 
407 21 Česká Kamenice 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám 
o zpřístupnění následujících informací: 

- Kdy byla podána žádost obchodní společnosti Hosipa s.r.o. o schválení a uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti IS pro stavbu „Vodovodní přípojka 
užitkové vody pro ppč. 216/12 k. ú. Dolní Kamenice, Česká Kamenice" (dále jen 
„žádost"), o níž bylo rozhodováno radou města dne 22. 10. 2018 (číslo usnesení 
666/2l/RM/2018), případně poskytnutí opisu žádosti a souvisejících píserrmostí 

- Zda bylo vydáno stavební povolení či územní rozhodnutí týkající se stavby „Vodovodní 
přípojka užitkové vody pro ppč. 216/12 k. ú. Dolní Kamenice, Česká Kamenice", včetně 
postupu stavebního úřadu ve věci 

Zda obchodní společnost Hosipa s.r.o. žádala, spolu s podáním žádosti či dříve, 
o povolení stavby vodovodního řádu (pokud ano, jak bylo ve věci stavby vodovodního 
řádu rozhodováno) 

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady 
nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat 
v elektronické podobě na níže uvedenou e-mailovou adresu. Za jejich poskytnutí předem 
děkuji. 

S pozdravem. 


