
MESTSKY bRAD ¢HSKA KAMENICE
STAVEBNf ORAD

Nam5sti Miru 219, 407 21 eeska Kamenice
ID datov5 schrinky: cu5bsdg

¢.j.: SU-13909/21-VD -102/2021
0pravrfena diedni osoba: V€ra Drobha
Tel.: 4121515 49

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

¢eska Kamenice, dne 17. prosince 2021

ROZHODNUTf
o odmitnuti Zadosti podle zakona 6. 106/1999 Sb., o svobodn6m piistupu k informacim, ve
zn6ni pozd6j¥icli p`Fedpisti

Vyrokova 5£st:
M6stsky ti¥ad eeska Kamenice, stavebnl diad

rozhodl

ve veci Zadosti o informace podle zakona 6.106/1999 Sb„ o svobodn6m pfistupu k informacin, ve
zn5hi pozd6jsich pfedpisti (dale jen „zckon 5.  106/1999 Sb."), kterou dne 6.  12. 2021  obdrzeia od
pani' ,  407  45,  a kterou  se  `ly§e
jmenovana domtha poskytnuti nasledujici informace:

''Nu zdklad5 zdkona 106/1999 Sb. o svobodn6m pF{stupu k iiriformactm Vds Zdddm o:

a)  Kopti rozhodnutl obce Kytlice - povolend p¥ipojeni na komunikaci 5.j.  OUK/2021/A  ze dne
7.7.2021
b)  Kopti rozhodnuti obce Kydice - povolend ubzeni stti v komunilraci .i.j.  OUK/2021iB  ze dne
7.7.2021
c)  Kopit souhlasn6ho  stanoviska obce  Kytliee en.  OUK-88g/2020  zje  dne  1.10.2020,  kter6 jsou
sou5dst[ „Rozhodnutl o dodate5ngm povolend stavby, 5. j.: Sd-8170/21-:VD-692/2021``

takto:

podle ustanovenf §  15 odst.1 v souladu § 2 odst.1 zckona 5.  106/1999 Sb., se Zadost odmfta.

Odtlvodn5ni
M5stsk6mu diadu eesha Kanenice byla dne 6.  12.  2021  doru5ena Zadost o poskytnuti infomacf
podle  z5kona 5.106/1999  Sb.,  v rig  se  Zadatelk 0,

 407 45, domcha poskytnuti kopif rozhodnutf oboe Kytlice -povolehi pfii)ojeni na
komunikaci  5.  j.   OUK/2021/A  ze  dne  7.   7.  2021,  povoleni  ulozend  sfti  v  komunikaci  5.  j.
OUK/2021/B ze dne 7. 7. 2021, kopie souhlasn5ho stanoviska obce Kytlice zn. OUK-880/2020 ze
dne 1.10. 2020, kter5 jsou sou6asti „ Rozhodnuti o dodate5n6m povolenf stavby, 5. j.: StJ-8170/21-
VD-692/2021 .
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Podle  § 2 odstavec  1  zckona 6.106/1999  Sb. povindymi  subjekty, kter6 maji podle tohoto zckona
povinnost  poskytovat  informace  vztahujici  se  k  jejich  ptlsobnosti,  jsou  statni  orginy,  iizemni
samospravn5 celky a jejich orginy a vefejn6 instituce.
Pozadovana  rozhodnuti    5.j.  OUK/2021/A  a  OUK/2021/B  neexistuji.  V t6to  veci  bylo  vydino
op,ravn6 rozhodnuti  M6stsk6ho  diadu v Cesk6  Kanenici  o  oprave  administrativni  chyby pod  6.j.
SU-13903/20-VD  692/2021  ze  dne  6.12.2021.  Toto  opravn6  rozhodnuti je  zvefejn5no  na  diedni
desce M5sta €eska Kamenice.
Pozadovane    souhlasn6  stanovisko  zn.  OUK-880/2020  ze  dne  1.10.2020  vydala  Obec  Kytlice,
nikoliv Obec eeska Kamenice, a nejedna se tedy o informace v ptlsobnosti Obce €eska Kanenice.
Obrat'te se svou Zadosti obratl na Obec Kytlice.

Podle  §  15  odstavec  1  zakona  5.  106/1999  Sb.  pokud  povirmy  subjekt  Zadosti,  byt'  i jen  z6asti,
nevyhovi, vyda ve lhtit6 pro vyfizeni Zadosti rozhodnuti o odmitnuti Zadosti, popfi'pad6 o odmftnuti
6asti Zadosti (dale jen "rozhodnuti o odmltnuti Zadosti"), s vyjimkou pfipadti, kdy se Zadost odloz£.
Mestsk6mu   diadu  v cesk6   Kanenici,   stavebnimu   diadu,      nezbylo,   nez   pfedm5tnou   Zadost
odmitnout.

Pou6eni:
Proti tomuto rozhodnuti je moznost v souladu s ustanovenim  §  16 odst.1  zalcona 6.106/1999  Sb.
podat odvolini do  15 dnd ode dne doru6enf tohoto rozhodnutf ke Krajsk6mu diadu tJsteck6ho kraje
podinim u  Obce  Ceska Kamenice, Ninesti Miru 219,  407  21  Ceska Kamenice.  Lhtita k podini
odvolani  za6ina b5Zet dnem  nasledujicim  ode  dne  ozninenf  (doru5en£)  tohoto  rozhodnutf .  Podle
ustanoveni § 85 odst.  1  zckona 6. 500/2004 Sb., spravniho fadu rna v6as podan6 odvolinf odkladny
ti6inek.

vedouci stavebntho dfadu
Bc. V6ra Drobna

Rozd5lovnik:
U5astnfci fizeni:

b
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M€stsky ti¥ad €eska  ltamenice

Stavebnf d¥ad

Nam6stf MI'ru 219, 407 21 €eska Kamenice

.i

v6c: zadost

Na zaklad6 z5kona  106/1999 Sb. o svobodn6m p¥rstupu k informacfm V5s Zadam o:

a)     I(opii rozhodnutfobce Kytlice-povolenf p¥ipojenfna komunikaci €.j. Oul(/2021/A ze dne

7.7.2021

b)     I(opii rozhodnutr obce I(ytlice -povolenf ulozenr sitl v komunikaci €.j.. Oul(/2021/B ze dne

7 J .2!ff2|
c)     Kopii souhlasn6ho stanoviska obce  Kytlice zn. OUK-880/2020 ze dne  1.10.2020,

kter6 jsou sou€astf ,,  Rozhodnutl o dodateEn€m povolenf stavby, €,j..: SU-8170/21-VD-

692/2021

, 407 45

V Kytlicfch  6.12.2021


