
 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE 

STAVEBNÍ ÚŘAD 

Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice 

ID datové schránky: cu5bsdg  

Č.j.: SÚ-10954/22-VD - 134/2022 Česká Kamenice, dne 3. října 2022 

Oprávněná úřední osoba: Věra Drobná 

Tel.: 412 15 15 49 

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

 

Žadatel: PB SCOM s.r.o., IČO 25397087, Radniční č. p. 28, 753 01  Hranice 1 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

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"), obdržel dne 30.9.2022 vaši žádost o 

poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.. 

Konkrétně žádáte o tyto informace: 

1) Vydává Vaše obec  (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby? 

2) V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky 

rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 

1.2.2022 doposud. 

3) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jehož výsledkem má být 

vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se 

projednávané  odstranění týká. 

4) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.  

 

Na základě této žádosti poskytuji tyto informace: 

1) Ano, Městský úřad, stavební úřad v České Kamenici vydává rozhodnutí o odstranění stavby. 

2) Rozhodnutí o odstranění stavby vydané podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona, 

v období od 1.2.2022 doposud nebylo vydáno žádné. 

3) K dnešnímu dni probíhá 15 řízení o odstranění stavby.  

Ve všech případech byla podána žádost o dodatečné povolení stavby. 

Ve většině případů se jedná o stavby zjištěné katastrálním úřadem při práci v terénu (obnově 

katastrálního operátu). 

4) Ve sledovaném období  vydal Stavební úřad  v České Kamenici 4 (čtyři) souhlasy  

s odstraněním stavby: 

 Odstranění části stavby provozní budovy nemocnice na st.p.č. 641/3 v k.ú. Česká 

Kamenice 

 Odstranění dřevěné části rekr. objektu č. ev. 109 Kytlice Hillův Mlýn na st.p.č. 383 

v katastrálním území Falknov 
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 Odstranění „Robinzonády“ (dřevěný altán s ohništěm a krbem ) na p.p.č. 393/1 

v katastrálním území Jetřichovice u Děčína 

 Odstranění hospodářského zázemí u rodinného domu  č.p. 153 Kytlice na st.p. 309 a 

p.p.č. 83/3 v k.ú. Falknov 

 

 

vedoucí stavebního úřadu 

Bc. Věra Drobná 

 

 

 

Rozdělovník: 

Úřední deska 

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

Datová schránka: 

PB SCOM s.r.o., Radniční č. p. 28, 753 01 Hranice 1, DS: PO, yb4h36q 
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