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MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE 

STAVEBNÍ ÚŘAD 

Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice 

ID datové schránky: cu5bsdg  

Č.j.: SÚ-3275/21-VD - 662/2020 Česká Kamenice, dne 14. dubna 2021 

Oprávněná úřední osoba: Věra Drobná 

Tel.: 412 15 15 49 

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

 

Poskytnutí informace podle zák. 106/1999 Sb., v platném znění 

Dne 25.3.2021 byla do datové schránky Města Česká Kamenice doručena  žádost o informace vztahující se 

ke stavbě  na pozemku  p.č. 388 v katastrálním území  Dolní Falknov na souřadnicích 50.8234467N a 

14.5297503E. 

Žádáte o zpřístupnění informace, jaké kroky v souvislosti se stavbou stavební úřad učinil od října 2020 

včetně. Současně žádáte o zpřístupnění  dokumentů, které v souvislosti s touto stavbou v tomto období  (od 

října 2020 včetně) vytvořil. 

Dokumenty vytvořené Městským úřadem, stavebním úřadem v České Kamenici jsou: 

 Č.j. SÚ-10291/20-VD-662/2020 ze dne 9.10.2020 – úřední záznam o nahlédnutí do spisu 

 Č.j. SÚ-11062/20-VD-662/2020 ze dne 26.10.2020 – výzva žadateli o dodatečné povolení stavby 

k doplnění podkladů 

 Č.j. SÚ-11093/20-VD-662/2020 ze dne 27.10.2020 – usnesení o přerušení řízení  o dodatečném 

povolení stavby 

 Záznam do spisu ze dne 5.11.2020 (bez č.j.) – poskytnutí kopie podání Magistrátu města Děčín, 

odboru životního prostředí  

 Čj. SÚ-74621-VD-662/2020 ze dne 21.1.2021 – prodloužení lhůty uvedené ve výzvě 

 Č.j. SÚ-765/21-VD-662/2020 ze dne 21.1.2021 – usnesení o přerušení řízení  o dodatečném povolení 

stavby – stanovení nového termínu 

 Č.j. SÚ-2261/21-VD-662/2020 ze dne 26.2.2021 – oznámení a předvolání k projednání přestupku 

 Č.j. SÚ-3085/21-VD-662/2020 ze dne 19.3.2021 – projednání přestupku 

 Č.j. SÚ-3730/21-VD-662/2020 ze dne 7.4.2021  – prodloužení lhůty uvedené ve výzvě (upozornění, 

že lhůta již nebude prodlužována) 

 Č.j. SÚ3731/21-VD-662/2020 - usnesení o přerušení řízení  o dodatečném povolení stavby – 

stanovení nového termínu (upozornění, že lhůta již nebude prodlužována) 

Tyto dokumenty obsahují osobní údaje.  

V případě vašeho zájmu vám budou zpřístupněny nahlédnutím na Městském úřadě v České Kamenici, 

stavebním úřadě v České Kamenici, v úřední dny (pondělí a středa v době mezi 8:00-11:00 a 12:00-17:00) 

mimo úřední dny po telefonické domluvě – tel. 412 15 15 49. 

 

vedoucí stavebního úřadu 

Bc. Věra Drobná 

 

 

Rozdělovník: Datová schránka: Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí č. p. 27/38, 779 00 Olomouc 9, DS: 

PO_R, npqpkpq 

 

Ke zveřejnění – el. úřední deska 
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Mestsky dfad eeska Kamenice, Odbor
stavebni t]fad
Nam6sti Miru 272
407 21  6eska Kamenice

Olomouc,  24.  3.  2021

V6c: Zadost o informace vztahuiici se ke stavb6 v k. a. Dolni Falknov. Darcele 6. 388

Ve    smyslu    zakona    6.    106/1999    Sb.    o    svobodnem    pFistupu    k    informacim,    Vas   Zadame
o zpFistupneni  informaci  o  stavbe,   umisten6  v k.   u.   Dolni  Falknov  na  lesnim  pozemku,  parcele
6.  388,  souFadnicich  50.8234467N,   14.5297503E.  Zadame  o  zpFfstupneni  informace,  jake  kroky
v souvislosti  se  stavbou  stavebni  Iliad  u6inil  od  Fijna  2020  v6etne.  Prosime  take  o  zpFistupneni
dokumenttl,  ktere v souvislosti s touto stavbou  i]Fad v tomto obdobi (od Fijna 2020 v6etne) vytvoFil.

Dekuji za vyFizeni Zadosti.

S pozdravem

Radek KFi6ek
Hnuti DUHA Olomouc


