
Město Česká Kamenice 
náměstí Míru 219, PSČ 407 21 

 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA 

TEL: 412 151 555 BANKOVNI SPOJENÍ: 0921392379 / 0800   E-mail: posta@ceska-kamenice.cz 
FAX: 412 584 361 IČO: 00261220 Web: http://www.ceska-kamenice.cz 

 

 
 

Váš dopis č.j.: 
Ze dne: 
Naše č.j.: 
 
Vyřizuje: 
Linka: 
Datum: 
E-mail: 
ID datové 
schránky: 

227/2022/Ma  
09. 12. 2022 
SMM-14171/22-JNa - 397/2022 
 
Bc. Jaroslava Nácarová 
+420 412 151 539 
13. 12. 2022 
posta@ceska-kamenice.cz 
 
cu5bsdg 

 

 

 
 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „InfZ“), Vám k níže uvedeným 
dotazům poskytujeme tyto informace (citace žádosti): 
 
 
Záležitost: Žádost podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Tímto si zdvořile dovoluji požádat podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, o následující informace: 
 
1) Z jakého právního titulu, kým a na základě jakého rozhodnutí (dokumentu) bylo 

dne 29. 7. 2022 rozhodnuto o uzavírce silnice III/26322 mezi Českou Kamenicí a 
Kytlicemi? 

2) Žádám o zaslání kopie rozhodnutí dle odst. 1, v případě nutnosti v anonymizované 
verzi. 

3) Jaká opatření byla již učiněna pro nápravu havarijního stavu skalních bloků, které 
hrozí pádem, důvodu čehož došlo k uzavření silnice dle odst. 1? 

4) Kdo ponese náklady na nápravu havarijního stavu skalních bloků, které hrozí 
pádem, z důvodu čehož došlo k uzavření silnice dle odst. 1? 

5) Existuje harmonogram prací na sjednání nápravy havarijního stavu skalních 
bloků, aby mohla být silnice opět průjezdná? Případně prosím o zaslání takového 
harmonogramu prací. (konec citace) 

 
 
 
1) Vlastníkem silnice III/26322 mezi Českou Kamenicí a Kytlicemi je Ústecký kraj, Velká 

Hradební 3118/48, Ústi nad Labem. 
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2) Ad 1) 

3) Ad 1) 

V současné době se zpracovává projektová dokumentace na sanaci skalních objektů 
nad silnicí III/26322 společností AZ Consult spol. s.r.o. s termínem odevzdání projektové 
dokumentace do 04/2022 a podání žádosti o stavební povolení do 3 měsíců od 
odsouhlasení PD. 

4) Ad 1) 

5) Harmonogram prací v současné době není znám. 

 

 
S odkazem na odstavec 1) a následující dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné 
subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, 
že Město Česká Kamenice není vlastníkem silnice č. III/26322 nevztahuje se Vámi 
požadovaná informace do jeho působnosti. Svou žádost směřujete na vlastníka – Ústecký 
kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem (Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 
Dubí). 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Šulc 
vedoucí odboru SMM 
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