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Vaše značka:   

Naše značka:  KAM-7658/2022/KOK/KKo 

Vyřizuje: Bc. Kateřina Kottasová V Kamenici: 12.10.2022 

 

 

Dne 30.09.2022 bylo Obecnímu úřadu Kamenice jako subjektu povinnému ve smyslu 

ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, doručeno podání žadatele Ing. 

Pavel Šotola, nar. 15.07.1954, bytem Návršní 2329, 251 68 Kamenice-Nová Hospoda 

označené jako žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, jímž se žadatel domáhal poskytnutí následujících informací: 

1. Kopie návrhu smlouvy o spolupráci – lokalita K8 v k.ú. Štiřín, se kterou souhlasila Rada 

obce Kamenice svým usnesením č. 9/143/ROK/2022 přijatým dne 24.08.2022. 

2. Kopie smlouvy uzavřené mezi Obcí Kamenice a osobou oprávněnou dle § 24 odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, k výkonu územně plánovací činnosti při 

pořizování regulačního plánu pro lokalitu K8 v k.ú. Štiřín. 

3. Kopie smlouvy uzavřené se společností ALLCONS C.H.S. s.r.o., se sídlem U Bulhara 

1611/3, Praha 1 ohledně úhrady nákladů na projektanta ze strany žadatele o regulační plán 

lokality K8 v k.ú. Štiřín. 

 

I. Povinný subjekt posoudil podání žadatele v rozsahu označeném body 1. a 2. 

žádosti a v souladu s ustanovením § 4a odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., v 

platném znění, rozhodl, že se v bodech 1. a 2. žádosti v y h o v u j e. 

II. Povinný subjekt posoudil podání žadatele v rozsahu označeném bodem 3. žádosti 

a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, 

rozhodl, že se v bodu 3. žádost o d m í t á. 

 

O d ů v o d n ě n í 

Povinný subjekt uvádí: 

K bodu 1 a 2)  

Požadované kopie smluv přikládá v příloze. 
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K bodu 3) 

Jelikož subjekt informací není v žádném smluvním vztahu se společností ALLCONS 

C.H.S. s.r.o., označenou v žádosti, ani ze své úřední činnosti s uvedenou společností 

nevstoupil do kontaktu a ani žádným jiným způsobem se v žádosti označená smlouva 

nedostala do jeho dispoziční sféry, nezbývá než uzavřít, že jsou naplněny podmínky pro 

postup ve výroku č. II. uvedené. 

 

P o u č e n í: Nesouhlasíte-li s postupem Obecního úřadu Kamenice, můžete podat proti jeho 

rozhodnutí stížnost dle ust. §16 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění u zdejšího úřadu do 

30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, přičemž o stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad 

pro Středočeský kraj. 

 

 

 

Mgr. Jakub Lapáček 

Tajemník 
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