
 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE 

STAVEBNÍ ÚŘAD 

Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice 

ID datové schránky: cu5bsdg  

Č.j.: SÚ-10475/22-VD - 662/2020 Česká Kamenice, dne 26. září 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 zaslání  kopií žádosti o dodatečné povolení stavby ze dne 27.7.2022 a písemnosti, kterou 

stavební úřad  v České Kamenici řízení přerušil. 

 

Oba požadované dokumenty zasílám v anonymizované podobě do datové schránky.  
 

 

 

vedoucí stavebního úřadu 

Bc. Věra Drobná 

 

 

 

Rozdělovník: 

Úřední deska: 

Město Česká Kamenice, Náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice 

Datová schránka: 

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

Digitálně podepsal Bc. Věra Drobná
Datum: 26.09.2022 09:26:58 +02:00
Digitálně podepsal Bc. Věra Drobná
Datum: 26.09.2022 09:31:13 +02:00
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DATOVE
SCHPANKY

Datova schfanka:    cu5bs
40721

Mesto 6eska Kamenice,  Namesti Miru 219,
eska Kamenice, CZ

PFijata Zprava -Detail zpravy
PFedm6t:     Zadost dodate6ne stavebni povoleni

IDzpfavy:      1065775023

Typ zpravy:      Datova zprava

Datum a 6as dodani:     27.7.2022 v 23:09:47

Datuma6asdoru6eni:      28.7.2022 v 8:23:21

I Ie r  6¥5`£-,is£(AYft;.:RN?8E

Do§lo:       28.    07.    2022     osobne

pO§tou

;.---:::::,,,`-::

Odesilatel:      KateFina  lwanejko -Ing.  Katerina  lwanejko,  Kunratice u cvikova 34, 47155
Kunratice u Cvikova,  CZ

ID schranky:     x8zykqe

Typschfanky:     PFO

Zmocneni:

Odstavec:
Na§e 6islo jednaci:

Na§e spisova zna6ka:
Vase 6islo jednaci:

Vase spisova zna6ka:
K rukam:

Do vlastnich rukou:

Doru6eni fikci zakazano:

Nezadano

Nezadano

Nezadano

Nezadano

Nezadano

Nezadano

Nezadano

Ne

Ne

PFilohy:

dodate6n6 stavebni povolenLKeller2.pdf (174,22 kB)

geometricky plan.pdf (1,11  MB)

Plna moo.pdf (2,01  MB)

SMMK_221072712530-les smlouva.pdf (178,23 kB)

VYKRESOVA DOKUMENTACE.pdf (3,21  MB)

TZ ABCD srub.docx (70,36 kB)

SMMK-121072713050_GP+mapka.pdf (264,47 kB)



Adresa pFislu§n6ho tiFadu

tJiad:                    Stavebni tirad

Ulice:                    Nam6stf Mfru 219

PS¢, obec:         40721  ¢eskaKamenice

V Kunraticfch dne 27.7.2022

v5c:      ZADOST O  DODATECNE  POVOLENf  STAVBY
podle ustanovenf §  129 odst. 3, zakona 6.183/2006 Sb., o rizemnfm planovani a stavebnin i`adu (stavebni' zaton)

I. Stavebnfk
B3]     fvzicka osoba

jm6no, pri'jmenf, datum narozem', misto trval6ho pobytu (popffpad6  t6Z adresa pro doru5ovinf nenf-li
shodna s mfstem trval6ho pobytu)

I    fvzicka osoba Dodnikaifcf -zam5r souvisf s jeif Dodnikatelskou 5innostf
jm6no, ph'jmeni', datum narozenf, IC bylo-li pfid6leno, misto trval6ho pobytu (poph'pade t6Z  adresa pro
doru6ovinf nenf-li shodna s mistem trval6ho pobytu)

I    Dravnicka osoba
nfzev nebo obchodnf firma, 1€ bylo-li pfid6leno, adresa sidla  (popffpad6 t6Z adresa pro doru6ovani
nenf-li shodna s adresou sfdla), osoba opravn6na jednat jm6nem pravnick6 osoby

Zada-li o vydanf rozhodnuti vice Zadatelti, jsou tidaje obsazen6 v tomto bode  pfipojeny v samostatn6 pffloze:

I  ano            I  ne

11.  Stavebmk jedna

I    samostatn5
I    je zastoupen:  jm6no, pfijmeni/ nazev nebo obchodni firma,  zastupce; mfsto trval6ho pobytu/adresa

sidla (popf. jina adresa pro doru6ovanf, neni-1i shodna):

471  SS Kui`fa`ice u C`riko'za 34,I(0.86958615
Inn.#iteil..Iwa®®j*o   lcol 383 012

Ill.   ¢daje o   stavb5  ajejistru5ny popis

RE  nova stavba nebo jeji zm€na

I  soubor staveb

I  podmifiujicf pielozky sfti technick6 infrastruktury

I  stavby zaiit'zenf staveniste

I  tizemnf rozhodnutf - tizemnf souhlas ze dne

Ozna5enf stavby, jejf ti6el  (kapacita), pddorys,  vy§ka,  tvar, vzhled a 6len6ni stavby, technick6 a vyrobnf
zain'zenf budoucino provozu:

Srubova stavba se sedlovou sti`echou



IV. Misto stavby a  pozemky nebo stavby dot5en6 zfm5rem

obec katastralnf rizemf parcelni 6. druh pozemku podle katastru nemovitosti' vym€ra

Kytlice
Dolni Falknov 388 lesni 943240

Pozemek (pozemky) jsou ve vlastnictvf:   I stavebnika           I jin6ho vlastnfka

Navrhuje-li se  stavba  na vice pozemcfch, jsou tidaje obsazen6 v tomto bode  pfipojeny v samostatn6 priloze:

I ano

V. Sousedni pozemky a stavby na nich

obec katastralnf tizemf parcelni 6. druh stavby na pozemku

Jedna-li se o vice pozemkti, jsou tidaje obsazen6 v tomto bode piipojeny v samostatn6 pfiloze:

I ne

VI. Napojem' na veFejnou dopravnf a technickou infrastrukturu (napriklad na pozemm' komunikaci,
vodovod, kanalizaci, rozvod plynu)

Netyka se, bez napojenf na IS

VII. Rozsah a vybavenf stavenist€

VIII.  Zpracovatel  projektov6  dokumentace  ¢m6no  a  pFijmenf,  adresa,  titul,  5islo,  pod  ktertym  je
zapsfn v seznamu autorizovanych osob)



471  S5 Kunfatlce ij i.wttotta 34, lc0cO958615
lag. ttBt®m. lwBn®;ko   lcoi ]83ol2

Dokumentace bude zpracovana

IX. Provedenf stavby

Nazev a sfdlo  stavebnino podnikatele, ktery bude stavbu provad6t (pokudje znam),1¢ bylo-li pfid€leno

Stavba je jizprovedena

X. Navrhovana  stavba
I    je v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu -bude predmetem dodate6n6ho stavebntho povolenf

doklad o tom je  I  sou5astf projektov6 dokumentace
I  v priloze Zadosti

I    je v souladu se zavaznymi stanovisky dot6enych organd
doklad o tom je   I  sou5astf projektov6 dokumentace

I  v pfiloze Zadosti

XI.  Hedpokladany termfn dokon5em' stavby   je dokon€ena

XII. Orienta€m' naklad na provedeni stavby:  I,OMil K6

XIII.Seznam a adresy znamych ti6astnikfl h'zenf

Jm6no, ph'jmenf Bydli?t5
Nazev    (u    pravnick6    a    podnikajfcf    fyzick6 Sidlo
osoby)

Lesy €esk6  republiky,  s.p.,  P¥emyslova

1106/19,  Novy Hradec  Kralov6,  50008 Hradec

Kralov6

Jedna-li se o vice ti6astnikfl, Zadatel pfipojuje tidaje obsazen6 v tomto bode  v samostatn6 prfloze:

Eano       E  ne

XIV. K provedem' stavby rna byt pouzit sousedm` pozemek (stavba)

s vlastnikem t6to nemovitosti dohoda uzavrena

V kladn6m pifpade uv6st

rozsah  zaboru

dobu zaboru

druh praci

E    ano      EZZ]   ne

E   ano   I  ne



471  S5 Kui`/atice u Cv!ko'ta 34, lcos6958615
log.Kilteiha lw.nejko   `601 ]83012

podpis

PFflohy  Zadosti o dodate5n6 povolenf stavby:

I       I.     doklad prokazujfcf vlastnick6 pravo k pozemku nebo stavbe anebo pravo zalozen6 smlouvou prov6st stavbu
nebo opatfeni  anebo pravo odpovfdajiei vecn6mu bfemenu k pozemku nebo stavbe, pokud stavebnf ri fad
nemdze existenci takov6ho prava oveFit v katastru nemovitostf

I      2.    plnamoc vpfipad6zastupovinf stavebnika

I      3.    projektovadokumentace stavby

I      4.    plan kontrolnich prohlidek stavby

I       5.     tidajeo  splnenipozadavktidot5enych organfl

I      6.    doklady ojednanf s ti6astniky ffzenf (byla-li pFedem vedena)

7.     zavazna stanoviska dot6enych organtl vyzadovana zvla§tnin pravnfm piedpisem, pokud mohou byt vefejn6
zajmy, kter6 tyto organy podle  zvla§tnil]o pravntho

pFedpisu hajf,    provedenfm stavby dot6eny:

I  samostatn6   I  jsou pfipojena v dokladov6 6asti dokumentace,

s uvedenin pfislu§n6ho organu, 6.j. a data vydanf, a to na tiseku:

I    ochrany pi..frody a krajiny

I  ochrany vod

I    ochrany ovzdu§f

I    ochrany zemed6lsk6ho pddnino fondu

I    ochrany lesa

I    ochrany lozisek nerostnych surovin

I    odpadov6ho hospodafstvi

I    veiejn6ho zdravf

I   lazniazfidel

I    prevence z6vaznych havarif

I    veterinarnf p66e

I  pamatkov6 p66e

I    dopravy na pozemnfch komunikacich

E    dopravy dra7jnf

E    dopravy leteck6

I    dopravy vodnf

I  energetiky



jadern6 bezpe6nosti a ochrany pfed ionizujicin zai`enfm

elektronickych komunikaci'

obrany statu

bezpe6nosti statu

civilnf ochrany

pozami'ochrany

jin6

8.     stanoviska   vlastniTh   vefejn6   dopravnf  a   technicke   infrastruktury,   na  kterou   se   stavba  bude   napojovat,
k moznosti   a   zptisobu   napojeni,   vyzna6ena   nap¥Ik]ad   na   situa6ni`m   vykrese,      pokud   nejsou   vyuzitelna
stanoviska opatrena ply.i tizemnfm fizenf  nebo pfi vydanf tizemntho souhlasu..

I  samostatn6   I  jsou pfipojena v dok]adov6 6asti dokumentace,

s uvedenim pfislu§n6ho vlastnika, 6.j. a data vydani`, a to na tiseku:

I    elektrick6 energie

I   p,ynu
E  vody
I  rozvodu tepla

I kanalizace

I    elektronickych komunikaci'

I   dopravy
ostatni

Poznamka:  v t6to v6ci  se jako nova skute6nost sdeluje nasleduji'cf:

dne  17.1. 2022 se konalo jednanf na Agentufe ochrany pFfrody a krajiny 6R,   Pegionalnfm
pracovi§ti  Liberecko,  kde probehlo jednani v ramci mozn6 spoluprace na vyzkumn6m
projektu: „Efekt navratu vlka obecn6ho na populace sparkat6 zv6fe a lesnick6 a
mysliveck6 hospodafeni" , na kter6m budou spolupracovat podle pFedb6Znych jednani
FLD 6ZU v Praze, LDF MENDElu a zadavatel vyzkumn6ho projektu v ramci Grantov6
sluzby 6F] Lesy 6R.
Se zam6rem zapo6etf vyzkumn6ho projektu v§ichni vy§e zmfnen6 instituce souhlasf.
Nynf se 6eka na vypsani nov6 Grantov6 sluzby LOB s trmto projektem. To se kona 1 x az
2x za rok.
Vlivem organiza6nfm a personalnim zm6nam  na Oblastnim  feditelstvi Severnfch  6echy
L6P do§Io ke zpozdeni vypsanf projektu.
Za iniciatora projektu  lng.  Ale§  Erber

Zarovefi se pfflohou pfiklada smlouva o sm]ouv€ budouci s Lesy CR tykajicf se
pfedm5tn6 stavby



MESTSKY URAD CESKA KAMENICH
STAVHBNi bRAD

Nam6sti Miru 219, 407 21  Ceska Kamenice

ID datov5 schfanky: cu5bsdg

C.j.:  SU-9501/22-VD -662/2020
0pravn6na uredni osoba: V5ra Drobna
Tel.:  4121515  49

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

Zadatel
kter6ho zastupuje
Cvikova

Vyzva
Dne 27.7.2022 podal
zastupuje  Ing.  Katerina

Ceska Kamenice, dne 25. srpna 2022

Iwanejko,  ICO 86958615, Kuni.atice u Cvikova 6.  p.  34, 47155   Kunratice u

kter6ho
•atice   u

Cvikova   (dale  jen   „stavebnik")   Zadost   o   dodate5n€   povoleni'   stavby:   „Srubovf   stavba   se   sedlovou
st¥echou"   (dale  jen   „stavba")  na  pozemku   pozemkova  parcela  6islo   388  v   katastralnim   dzemf  Dolni
Falknov.

Podle  dokumentace  pfilozen6  k Zadosti  o  dodate6ne  povoleni  stavby  by  uvedena  stavba  m€la  slouzit jako
lesni hospodafska stavba  pro pozorovani zv5re, vedu a vyzkum.

M5stsky  dfad  Ceska  Kamenice,  stavebnf  tifad,  Namestf  Miru  219,  Ceska  Kamenice,  jako  stavebnf  ti fad

prislu§ny  podle  §   13  odst.   I   pism.  d)  zakona  6.183/2006  Sb.,  o  tizemnim  plinovanf  a  stavebnfm  fadu,  v
platn6m  zn6ni'  (dale jen  "stavebni  zakon"),  zjistil,  Ze  predlozena  Zadost  a  pripojen6  podklady  neposkytuji
dostate6ny podklad pro  posouzeni  povolovan6 stavby,  a proto v souladu  s  §  129 odst.  2 stavebnfho  zakona
v navaznosti na  §  111  odst.  3  stavebniho zakona a    v souladu s  § 45 odst.  2 zakona 5.  500/2004 Sb., spravni
fad, ve zneni pozd€j§ich pfedpisfi (dale jen "spravni fad")

vyzgiv£

stavebnika, aby nejpozd6ji do 25.11.2022

doplnil tyto ddaje a podklady o pozadovan5 nalezitosti:

-      Zavazn5  stanovisko  Agentury  ochrany  prfrody  a  krajiny  6esk5  republiky,  RP  Liberecko,  Oddeleni

Sprava chranene krajinne oblasti Luzick5 hory,  Skolni  12, 47125 Jablonn6 v Podje5t5df
-Magistratu m5sta De6fn, odbor zivotnfho prostfedf, Mirov6 nam. 6. p.1175/5, D55in Iv-Podmokly,

405  02 De6fn 2, jako organu statni spravy lesfl

Pokud nebudou vyse uveden6 nedostatky ve stanoven6 lhflt5 odstran5ny, bude Fizeni podle § 66 odst. 1
pfsm. c) sprfvnino Ffdu zastaveno.
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Usnesenf
Vyrokova 5£st:

M5stsky  ti fad  Ceska  Kamenice,  stavebni'  ti fad,  Nam6stf  Miru  219,  ¢eska  Kamenice,  jako  stavebni  tirad
pfi'slu§ny  podle  §   13  odst.1   pism.  d)  zakona  5.183/2006  Sb.,  o  tizemnim  planovanf  a  stavebnfm  ifadu,  v
platn6m zn6ni (dalejen "stavebni zckon"), v souladu s §  129 odst. 2 stavebniho zakona v navaznosti na §  111
odst.  3  stavebniho zakona   a   §  64  odst.  1  pism.  a) zakona 6.  500/2004  Sb.,  spravni fad, ve zn6ni pozdej§i'ch

predpisti (dale jen "spravnf fad")

pFeru§uje do 25.11.2022

fizenf o dodate6n6m povolenl' stavby:

„Srubovf  stavba  se  sedlovou  stFechou"  (dale jen  „stavba")  na  pozemku  pozemkova  parcela  6i'slo  388  v
katastralnim dzemi' Dolnf Falknov.

Ozna6enf  tl6astnikfi  i:izenf 27  odst.  1 l'sm.  a ravniho  radu:

Odflvodn5ni:

Dne  27.7.2022  podal  27f7T2022-(dale  jen  „stavebni'k")  u  stavebniho  tlfadu  Zadost  o  dodate5n6  povoleni
stavby:  Srubova stavba -nepovolena stavba v lese na pozemku pozemkova parcela 6i'slo 388 v katastralni'm
tizemi   Dolni   Falknov.   Vzhledem   k   tomu,   Ze   predlozena   Zadost   neposkytuje   dostate6ny   podklad   pro

posouzeni podle  §  129 odst.3  stavebnfho  zakona,  stavebnf drad v souladu s  §  129 odst.  2 stavebnl'ho  zakona
v navaznosti na §  Ill  odst. 3 stavebni'ho zakona a § 45 odst. 2 spravni'ho radu vyzval stavebnika k doplneni a
rizeni podle  §  Ill  odst.  3  stavebnfho zakona a §  64 odst.  1  pism.  a) spravniho i`adu pferu5il  do 25.11.2022.

Uvedeni   v5ech   ti6astnikti   fizeni  v   souladu   s   § 129   odst.   2
stavebniho zakona a  § 27 odst.  1  pism.  a)  spravniho radu:
Iwanejko, Obec Kytlice, Lesy Cesk6 republiky, s.p.

stavebni zakona  vnavaznosti   na   §  109
kter6ho zastupuje Ing. Kateiina

Pou5eni:

Proti  tomuto  rozhodnuti  o  pferu§eni  se  lze  odvolat  k  Krajsk6mu  tiradu  Usteck5ho  kraje  Odboru  tizemniho
planovani'  a  stavebni'ho  fadu  Velka  Hradebni  3118/48,  400  02   Usti  mad  Labem  2,  a to  do  15  dnd  ode  dne
jeho doru6eni podani'm u zdej§iho spravnfho organu.

Odvolanfm   lze   napadnout  vyi.okovou   Cast  rozhodnuti,  jednotlivy   vyrok  nebo  jeho  vedlej5i   ustanoveni.
Odvolani jen proti oddvodn5ni rozhodnutf je nep¥ipustne.

Odvolani  musf  mi't  nalezitosti  uvedene  v  §  37  odst.  2  spravnfho  fadu  a  musi'  obsahovat tidaje  o  tom,  proti
kteremu  rozhodnutf  sm6¥uje,  v jak6m  rozsahu  ho  napada  a v  Gem je  spatfovan  rozpor s  pravnfmi  pfedpisy
nebo  nespravnost rozhodnuti nebo  rfzeni, jez mu pFedchazelo. Neni-li  v  odvolani' uvedeno, v jak6m  rozsahu
odvolatel rozhodnuti napada, platf, Ze se domaha zru§eni' cel6ho rozhodnuti'. Odvolanf se podava s potrebnym

po6tem  stejnopisti  tak,  aby  jeden  stejnopis  ztistal  spravnimu  organu  a  aby  kazdy  d6astnfk  dostal  jeden
stejnopis. Nepoda-li ti6astnik potiebny po6et stejnopisti, vyhotovi' je spravni' organ na naklady ti6astnfka.

K  novym  skute6nostem  a  k navrhtim  na  provedeni  novych  dtikazti,  uvedenym  v  odvolani  nebo  v  prdbehu
odvolacfho  rizeni,  se  pfihl6dne jen  tehdy, jde-li  o  takov6  skute6nosti  nebo  dflkazy,  kter6  ti5astnik  nemohl
uplatnit drive. Namita-li  d5astnik,  Ze mu nebylo  umozneno u6init v ffzeni' v prvnim stupni  ur5ity  dkon,  musi'
byt tento tikon u6in€n spolu s odvolanfm.
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Podani odvolanf nema, v souladu s ustanoveni'm § 76 odst.  5 spravniho radu, odkladny d6inek.

Po  dobu  pfen]§eni  iizenf  lhtita  k  vyifzeni  veci  neb6Zi'.   Stavebni  ti fad  bude  v  rfzeni  pokra6ovat,  jakmile

pominou  pfekazky,  pro  ktere  bylo  ffzeni pferu5eno.  Pokud  nebudou  nedostatky  Zadosti  ve  stanoven6  lhtit5
odstraneny, bude stavebni fi'zeni podle § 66 odst.  1  pi'sm.  c) spravniho fadu zastaveno.

otisk tii`edniho razi'tka

vedouci' stavebni'ho ti¥adu v.r.
Bc. Vera Drobna

Rozdelovnfk:
U5astnici fizeni:
Datova schranka:
Ing. Katerina lwanejko, Kunratice u Cvikova 5. p. 34, 47155 Kunratice u Cvikova, DS: PFO, x8zykqe
Obec Kytlice, Kytlice 6. p. 24, 407 45 Kytlice, DS: OVM, fwubs7v
Lesy ¢esk5 republiky, s.p., Sukova 6. p. 785/22, 408 01  Rumburk, DS: PO, e8jcfsn

Dot6en5 organy:
Datova schranka:
Agentura ochrany pfirody a krajiny Cesk6 republiky, RP Liberecko, Oddeleni Sprava chran€n6 krajinn6
oblasti Luzick€ hory,  Skolni  12, 47125 Jablonn5 v Podje§tedi, DS: OVM_R, zqmdynq
Statutami m€sto De6in, odbor Zivotniho prostfedi, Mirov5 nam. 6. p.  I 175/5, D€6in IV-Podmokly, 405 02
De6in 2, DS: OVM, x9hbpfn

Digitalne podepsal  Bc. Vera Drobna
Datum:  25.08.202216:24:42 +02:00

Stranka 3 z 3


