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MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE 

STAVEBNÍ ÚŘAD 

Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice 

ID datové schránky: cu5bsdg  

Č.j.: SÚ-9628/22-VD - 662/2020 Česká Kamenice, dne 30. srpna 2022 

Oprávněná úřední osoba: Věra Drobná 

Tel.: 412 15 15 49 

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

 

Žadatel: Hnutí DUHA Olomouc, IČO 44936354, Dolní náměstí č. p. 27/38, 779 00  Olomouc 9 

 

 

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

 

Dne 29.8.2022 obdržel Městský úřad Česká Kamenice, stavební úřad, Náměstí Míru 219, Česká 

Kamenice, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 

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

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  od okamžiku 

nabytí právní moci  rozhodnutí  Krajského úřadu Ústeckého kraje, kterým bylo potvrzeno 

rozhodnutí stavebního úřadu v České Kamenici o zastavení řízení o dodatečném povolení srubové 

stavby. 

Rozhodnutí Krajského úřadu nabylo právní moci 1.7.2022, stavební úřad byl o nabytí právní moci 

vyrozuměn 15.7.2022. 

K  žádosti  o informace stavební úřad  sděluje, že dne 27.7.2022, byla vlastníkem 

stavby/stavebníkem podána nová žádost o dodatečné povolení stavby: „Srubová stavba se 

sedlovou střechou“ na pozemku pozemková parcela číslo 388 v katastrálním území Dolní Falknov. 

Podle doložených dokladů a dokumentace by stavba neměla sloužit k soukromým účelům. Pokud 

bude dodatečně povolena, měla by sloužit vědě a výzkumu a lesnímu hospodářství. 

Vzhledem k tomu, že žádost není úplná, stavební úřad vyzval zplnomocněného zástupce stavebníka 

k doplnění podání a řízení o dodatečném povolení stavby  dne 25.8.2022 pod č.j. SÚ9501/22-VD-

662/2020 přerušil do  25.11.2022. 

Řízení o odstranění stavby je také přerušeno.  

 

vedoucí stavebního úřadu 

Bc. Věra Drobná 

 

Rozdělovník: 

Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí č. p. 27/38, 779 00 Olomouc 9, DS: PO_R, npqpkpq 

Elektronická úřední deska Města Česká Kamenice, Náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice 
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