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Dne 02.10.2022 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. Kopii požadavků Obce Kamenice citovaných v bodě č. 1.1. na str. 1 v textové zprávě – 
Dopravní a technická infrastruktura, která je součástí návrhu Regulačního plánu K8 RD 
Kamenice zpracovaného do veřejného projednání dle § 67 zákona č. 183/2006Sb., 
stavební zákon, Ing. Evou Andělovou za společnost BML, spol. s.r.o., Třebohostická 14, 
Praha 10. 

2. Kopii požadavků HZS citovaných v bodě č. 5.3. na str. 6 v textové zprávě Dopravní a 
technická infrastruktura, která je součástí návrhu Regulačního plánu K8 RD Kamenice 
zpracovaného do veřejného projednání dle § 67 zákona č. 183/2006Sb., stavební zákon, 
Ing. Evou Andělovou za společnost BML, spol. s.r.o., Třebohostická 14, Praha 10. 

3. Kopii inženýrsko-geologického, hydrogeologického a geotechnického průzkumu, spol. 
GEO LuCa ze září 2013 citovaného v bodě č. 1.1. na str. 1 textové zprávy Dopravní a 
technická infrastruktura, která je součástí návrhu Regulačního plánu K8 RD Kamenice 
zpracovaného do veřejného projednání dle § 67 zákona č. 183/2006Sb., stavební zákon, 
Ing. Evou Andělovou za společnost BML, spol. s.r.o., Třebohostická 14, Praha 10. 

 

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. 

 



 

OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE 

Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68 Kamenice, IČ: 00240273 
tel.: 313 034 672, e-mail: podatelna@obeckamenice.cz, datová schránka: f6ibnuh 

  

 

O d ů v o d n ě n í 

Povinný subjekt uvádí: 

K bodu 1) 

Tyto požadavky jsou uvedeny ve schváleném zadání regulačního plánu K8 v části písm. e), na 
straně č. 2-3 „Požadavky na řešení veřejné infrastruktury“. 

K bodu 2) 

Stanovisko HZS k návrhu zadání RP K8 a Stanovisko HZS k návrhu regulačního plánu K8 
pro společné projednání, přikládá v příloze. 
 

K bodu 3) 

Jelikož subjekt informací není v žádném smluvním vztahu se společností GEO LuCa, 
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 

 

 

 


		2022-10-14T10:50:12+0200
	Mgr. Jakub Lapáček




