
 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE 

STAVEBNÍ ÚŘAD 

Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice 

ID datové schránky: cu5bsdg  

Č.j.: SÚ-11058/22-VD - 134/2022 Česká Kamenice, dne 11. října 2022 

Oprávněná úřední osoba: Věra Drobná 

Tel.: 412 15 15 49 

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

 

Žadatel: Istav Media, s.r.o., IČO 03441725, Nádražní č. p. 762/32, 150 00  Praha 5 

 

 

 

Poskytnutí informací 

Městský úřad Česká Kamenice, stavební úřad, Náměstí Míru 219, Česká Kamenice, jako 

stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"),  

poskytuje  informaci podle zákona 106/1999 Sb., společnosti  Istav Media, s.r.o., IČO 03441725, 

Nádražní č. p. 762/32, 150 00  Praha 5. 

 

Žadatel žádá o  poskytnutí informací z těchto rozhodnutí: 

 územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

 územní rozhodnutí o změně užívání stavby na území 

 územní souhlas  nahrazující  územní rozhodnutí 

 veřejnoprávní smlouva  o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území 

 rozhodnutí  o společném  územním a stavebním řízení (společné povolení) 

 územní souhlas, společný územní souhlas 

 jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 

 stavební povolení 

 stavební ohlášení 

 jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení 

vydaných Městským úřadem v České Kamenici, stavebním úřadem za období od 1.7.2022 do 

30.9.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby, 

Z výše uvedených rozhodnutí (respektive  dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň 

tyto informace: 

 identifikaci žadatele 

 identifikaci stavby 

 lokalizaci stavby 

 druh rozhodnutí 

 datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy 
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K vaší žádosti poskytuji tyto informace: 

Ve sledovaném období  od 1.7.2022 do 30.9.2022 pro právnické osoby  byla vydána tato  

rozhodnutí a opatření stavebního úřadu týkající se pozemních staveb (budov): 

  

Dne 29. srpna 2022 na žádost stavebníka, kterým je Nemocnice následné péče VIA, s.r.o., IČO 

02390221, 5. května č. p. 527, 407 21  Česká Kamenice, bylo vydáno společné povolení pro stavbu: 

„NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE VIA s.r.o. PŘÍSTAVBA LŮŽKOVÉHO PAVILONU“ na 

pozemku stavební parcela číslo 641/3, pozemková parcela číslo 1854/1 a 1854/8 v katastrálním 

území Česká Kamenice. 

Popis stavby 

Přístavba samostatného pavilonu Nemocnice následné péče VIA, v zastavěném území areálu 

nemocnice Česká Kamenice na pozemku st.p.č. 641/3, p.p.č. 1854/1 a 1854/8 v katastrálním 

území Česká Kamenice. 

Stávající provoz není stavbou dotčen, pouze se rozšiřuje kapacita. Lůžkový pavilon má jedno 

podzemní podlaží  a tři nadzemní podlaží dispozičně totožná a člení se na vlastní pavilon a 

krytou spojovací chodbu z východního křídla z 1.N.P. do 1.P.P. 

Jedná se o stavbu občanského vybavení v areálu nemocnice.  

  

Dne 19. srpna 2022 na žádost stavebníka STIRPack s.r.o., IČO 25475193, Lužická č. p. 208, 407 21  

Česká Kamenice, bylo vydáno  společné územní a stavební povolení pro stavbu: Zastřešení 

manipulační plochy  v areálu na pozemku pozemková parcela číslo 375 a 1282 v katastrálním 

území Horní Kamenice. 

Stavební záměr obsahuje: 

Novostavbu zastřešení manipulační plochy  mezi dvěma stávajícími objekty hal v areálu pro 

zvýšení komfortu zásobování mezi sousedícími halami. 

Základní  tvar zastřešení je čtverec 12x12m. Jedná se o dva totožné objekty umístěné vedle sebe, 

navazující na sebe podélnou stranou. Se střešním přesahem je půdorysný rozměr 14 x 24,87m.  

Zastřešení sedlovou střechou z trapézového plechu se sklonem střešních rovin 15° (dvě sedlové 

střechy vedle sebe s úžlabím). Výška hřebene 6,15m od upraveného terénu.  

  

Dne 31.srpna 2022 na žádost stavebníka, spol. Natur Resort Jetřichovice s.r.o., IČO 08951811, 

Jetřichovice č. p. 12, 407 16 Jetřichovice u Děčína, bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění 

stavby v územním řízení pro soubor staveb: Stavební úpravy stávajícího rekreačního areálu a 

rekonstrukce pensionu Jetřichovice 12 na pozemcích stavební parcela číslo 33, 294, 295, 296, 

297, 298, 299, 313, 314, pozemková parcela číslo 475/1, 475/3, 475/4 v katastrálním území 

Jetřichovice u Děčína.  

 

Popis záměru: 

Stavební úpravy stávajícího rekreačního areálu a rekonstrukce pensionu Jetřichovice 12 



 

 

 

Soubor staveb je rozdělen do několika objektů: 

SO 01 – rekonstrukce penzionu – nástavba + přístavba 

SO 02 – svačinárna 

SO 03 – wellness 

SO 04 – chatky 

SO 05 – úschovna jízdních kol 

SO 06 – likvidace dešťových a odpadních vod 

Rozvod vody a přeložka vodovodního řadu: 

SO 07 – komunikace – 26 stání pro klienty, 2 stání pro zaměstnace 

SO 08 – oplocení  

Elektrické rozvody v areálu 

 

 

 

 

 

 

vedoucí stavebního úřadu 

Bc. Věra Drobná 

 

 

Rozdělovník: 

Město Česká Kamenice, Náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice (úřední deska) 

Datová schránka: 

Istav Media, s.r.o., Nádražní č. p. 762/32, 150 00 Praha 5, DS: PO, dc6q2wa 
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