
MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE
STAVEBNÍ ÚŘAD

Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice

Č.j.: SÚ-4310/12-La -2070/2007
0právněná úřední osoba: Jaroslava Landsmanová
Tel.:  4121515 48

E-mail.:j.1andsmanova@ceska-kamenice.cz

Žadatel:

Česká Kamenice, dne 17. dubna 2012

Souhlas
s užíváním stavby

Městský  úřad  Česká  Kamenice,  stavební  úřad,  Náměstí  Míru  219,  Česká  Kamenice,  jako  stavební  úřad
příslušný dle ustanovení §  13 odst.1  písm. f) posoudil záměr podle §  120 stavebního zákona a vydává

souhlas  s  užíváním  stavby:  Ná§tavba  části  objektu  č.p.1  na pozemku  stavební  parcela  čí§lo  164 v
katastrálním území Studený u Kunratic.

Stavba  byla  provedena  za  základě  souhlasu  s provedením  ohlášené  stavby  ze  dne   19.9.2007,  č.j.:   SÚ-
1 175 5/07-2070/2007-Dr.

Stavba obsahuje:

Nástavba 2.N.P.  -3x pokoj, napojení rozvodů elektro a ÚT bylo provedeno ze stávajícmo objektu,

sedlové střechy s krytinou Bramac

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 27.04.2012 s tímto výsledkem:

-       Bez závad

Při kontrolní prohlídce stavebník předložil následující doklady:

-        Revize komína, revize elektro, čestné prohlášení o likvidaci odpadů

Odůvodnění:

Dne  12.4.2012  stavebník oznámil záměr započít s užíváním  stavby.  Stavební úřad provedl dne 27.04.2012
závěrečnou  kontrolní  prohlídku  stavby,  při  které  podle  §   120  odst.  2  stavebního  zákona  nezjistil  závady



bránící jejímu bezpečnému užívání a shledal též, že její skutečné provedení a užívání nebude ohrožovat život
a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Stavební úřad proto vydal souhlas
s užíváním stavby.

vedod%ýního úřadu

Bc. Věra Drobná

STAVEBNi    ÚŘAD
ČESKÁ K^MENICE

-3-

Obec Kunratice, Kunratice č,p.108, 405 02 Děčín 2, DS: OVM, 7yqbwgv

B®tčenéorgány:                                                                                                          J,         " „_.\ -,.,.,Ě

Datová schránka:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajimé oblasti Lužické hory, Školní  12, 471  25
Jablonné v Podještědí, DS: OVM_R, bzhdx43



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE
STAVEBNÍ ÚŘAD

Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice

Č.j.: SÚ-11755/07-2070/2007-Dr

Oprávněná úřední osoba: JIŘÍ DROBEČEK,
e-mail.:jdrobecek@ceska-kamenice.cz

Stavebník:

Česká Kamenice, dne 19. září 2007

SOUHLAS
S 0HLÁŠENÍM NÁSTAVBY

Dne   11.9.2007  jste   ohlásil  stavbu:   nástavba  části   objektu   č.p.1   na  pozemku:
stavební parcela číslo 164 v katastrálním území Studený u Kunratic.

Jedná se o nástavbu 2. NP. a sedlové   střechy s krytinou Bramac nad vyhořelou částí
objektu do dvorního traktu o rozměrech  17,7m x 6, 3m s dispozicí 3 pokoje. Napojení bude
provedeno  na  rozvody  elektřiny,  ÚT,  ze  stávající  části  objektu,  bez  napojení  na  vodu  a
kanalizaci.

K ohlášení bylo doloženo: PD, závazné stanovisko SCHKO LH Jablomé v Podještědí,
snímek z KM, potvrzení soudu o dědictví, souhlas spoluvlastníků objektu.

Městský úřad  Česká Kamenice,  stavební úřad, Náměstí Míru 219,  Česká Kamenice,
jako  stavební  úřad  příslušný  dle  ustanovení   §   13   zákona  č.   183/2006   Sb.,   o  územním
plánování  a stavebním  řádu  (stavební  zákon),  v  platném  znění  (dále jen  "stavební  zákon")
vydává

souhlas

podle  §   106  odst.1   stavebního  zákona  s provedením  stavby  v rozsahu  uvedeném
v ohlášení.

Upozorňujeme   Vás,   že   svépomocí   můžete   ohlášenou   stavbu   provádět,   jestliže
zabezpečíte odbomé vedení její realizace osobou, která má oprávnění k výkonu této čimosti
podle  zákona    č.  360/1992  Sb.,  o  výkonu  povolání  autorizovaných  architektů  a  o  výkonu
povolání  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  ěinných  ve  výstavbě,  ve  znění  pozdějších
předpisů a dále podle §  158 a §  160 odst. 3 stavebního zákona.



Tento   souhlas   nenahrazuje  rozhodnutí,   stanovisko,  vyjádření,   souhlas,  posouzem'
popřípadě j iné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním předpisem.

Souhlas platí po dobu 12 měsíců. Souhlas nepozbývá platnosti, pokud v této době bylo
s ohlášenou  stavbou  započato.   Lhůta  začíná  běžet  dnem  následujícím  po  dni,  kdy  byl
stavebmkovi  doručen  souhlas,  nebo  dnem  následujícím  po  dni,  kdy  uplynulo  40  dní  od
ohlášení.

vedoucí stavebního úřadu
František Pytlík

Dále obdrží:
Obec Kunratice, Kunratice, 407 21 Česká Kamenice
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MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE
STAVEBNÍ ÚŘAD

Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
ID datové schránky: cu5bsdg

Y

C.j.:  SÚ-3231/20-La -381/2020
0právněná úřední osoba: Jaroslava Landsmanová
Tel.:  4121515  48

E-mail.:j.landsmanova@ceska-kamenice.cz

Česká Kamenice, dne 6. dubna 2020

Žadatel:
Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČ0 28359640, Údolní č.p. 567/33, Bmo-město, 602 00  Bmo 2

Dne 30.3.2020 podal žadatel žádost o písemné sdělení o informaci podle
zákona č. 106/1999 Sb.:

Poskytnutí  souhlasu  s ohlášením  nástavby  pod  č.j.  SÚ-11755/07-2070/2007-Dr  ze  dne  19.9.2007,
na  kterou  byl  poté  vydán  souhlas  s užíváním  stavby  pod  č.j.:SÚ-4310/12-La-2070/2007  ze  dne
17.4.2012.  Souhlas  se týkal stavby čp.1  Lipnice pod názvem akce:  Nástavba části objektu čp.1  na

pozemku  st.p.č.164 v k.ú.  Studený u Kunratic vydaných podle  zákona č.183/2006  Sb.,  o územním
plánování a stavebním řádu (stcwební zákon), která se týkají rodínné farmy s živočišnou a rostlinou
produkcí  nacházející  se  na ploše  smíšené  obytné  v místní  části  Lipnice  obce  Kunratice vymezené
Uzemním plánem obce Kunratice.

Poskytnutí infomace :

§i:žsebnnííng:tda#j[;k;áoddá!:#:í]]:;š5t;oh7°.t2°09%;ÍSoUo:7.Drzedneig.9.2007,
na kterou byl poté vydán
souhlas s užíváním stavby pod č.j . :SÚ-4310/12-La-2070/2007 ze dne  17.4.2012.

Jiné stavby na požadovanou rodimou famu dle stavebního zákona č.  183/2006 Sb., stavebním
úřadem Česká Kamenice povoleny nebyly.

vedoucí stavebního úřadu
Bc. Věra Drobná =ý,% ?Ní    ÚŘAD

KAMENICE

Rozdělovník:
Účastníci řízeni':
Datová schránka:
Frank Bold Advokáti, s.r.o., Údolní č.p. 567/33, Bmo-město, 602 00 Bmo 2, DS: PO, auwd5w7
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Městslý úřad Česká Kamenice
Stavební úřad
Náměsti' Mi'ru 219

407 21  Česká  Kamenice

Datovou zprávou

V Brně dne 27. 3. 2020

Žadatel:

Frank Bold Advokáti, s.r.o., lč: 28359640, se sídlem Údolní 567/33, Brno-město, 602 00, lD DS:
auwd5w7

žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.

Vsouladu  se  zákonem  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném   přístupu  k informacím,  vplatném  znění

(,,lnfz`'), žádáme  Městský úřad  Česká  Kamenice,  který je  povinným subjektem  dle § 2 odst.  1  lnfz,
o poskytnutí:

i)            souhlasu s ohlášením nástavby pod č.j. SÚ-11755/07-2070/2007-Dr ze dne l9.9.2007

a

ii)           souhlasu s užíváním stavby pod č.j. SÚ-4310/12-La-2070/2007 ze dne l7.4.2012.

týkajících se stavby čp.1  Lipnice, jež byly vydány v rámci akce pod názvem: WósÍowbo čóst/.

objektu čp.1 na pozemku st.p.č.164 v k.ú. Studený u Kunratic

Žádáme o zaslání informací elektronicky do datové schránky: auwd5w7.

Požadujeme  poskytnuti' veškerých  informaci',  které  má  nebo  má  mít  povinný subjekt  k dispozici
ke dni vyřízení žádosti o informace.

Žadatel   na   okraj   poznamenává,   že   svou   předchozí   žádost   o   informace   ze   dne   10.3.2020
formuloval tak, že požaduje „správní rozhodnuti", nicméně za takové je třeba považovat i souhlasy
vydávané stavebním  úřadem zejména  podle  § 96,  §  106,  §  122,  §  127  a  §  128  zákona  č.183/2006
Sb. ve světle  usnesení rozšířeného  senátu  Nej.vyššího správního  soudu  ze  dne  17.9.2019,  č.j.1  As
436/2017  -43.  je  tedy  přesvědčen,  že  mu  měly  být  požadované  informace  poskytnuty již  na
základě předchozí žádosti o informace.

Za kladné vyřízení žádosti předem děkujeme.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Sý,#7u*t!'%*.=*.éú+ů,`;..€€+ď#Ě.i`=§Ťífm

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 567/33 602 00  Brno

info@fbadvokati.cz
T +420 545 213 975

lč0 283 596 40, DIČ CZ28359640
0R KS v Brně, oddi'l C, vložka 63531


