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MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE 

STAVEBNÍ ÚŘAD 

Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice 

ID datové schránky: cu5bsdg  

Č.j.: SÚ-417/22-VD - 134/2022 Česká Kamenice, dne 17. ledna 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 podle zákona 106/1999 Sb. 
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 1.10.2021 do 

31.12.2021 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 1.10.2021 do 31.12.2021 byla vydána pro právnické osoby  a pouze  

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

identifikace žadatele: Město Česká Kamenice, IČ 00261220 

identifikace stavby: Č.p. 272 Česká Kamenice – stavební úpravy 

lokalizace stavby: st.p.č. 76, katastrální území Česká Kamenice 

druh rozhodnutí: ohlášení stavby 

datum vydání : 13.10.2021 

 

identifikace žadatele: Město Česká Kamenice, IČ 00261220 

identifikace stavby: Č.p. 122 Česká Kamenice – stavební úpravy + údržba 

lokalizace stavby: st.p.č. 128, katastrální území  Česká Kamenice 

druh rozhodnutí: ohlášení stavby 

datum vydání : 14.10.2021 

 

identifikace žadatele: PROAGRO Nymburk a.s, IČ 45149666 

identifikace stavby:  Skladová hala 

lokalizace stavby: st.p.č. 161, p.p.č. 644/2, katastrální území Janská 

druh rozhodnutí:  společné územní řízení a stavební řízení 

datum vydání : 25.10.2021 

 

 

vedoucí stavebního úřadu 

Bc. Věra Drobná 

 

 

 

Rozdělovník: 

Datová schránka: 

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

 

 

Ke zveřejnění na úřední desce 
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