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Naše značka:  KAM-8799/2022/KOK/KCi 

Vyřizuje: Kristýna Čičatko V Kamenici: 25.11.2022 

 

R o z h o d n u t í 

Dne 10.11.2022 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. 

Pavla Šotoly, Návršní 2329, 251 68 Kamenice, č. j. KAM-8799/2022/KOK označené jako 

žádost o poskytnutí informace dle zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, jímž se žadatel domáhal poskytnutí nadcházejících informací: 

1. Kopie smluv uzavřených v uplynulém volebním období až do data podání této žádosti 

mezi Obcí Kamenice a právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně 

plánovací činnosti (dle§ 24 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,stavební zákon, která 

realizovala tyto činnosti pro Obec Kamenici (pořizování změn územně plánovací 

dokumentace Obce Kamenice – změny územního plánu včetně úplného znění po změně, 

pořízení regulačních plánů a pořizování územně plánovacích podkladů – územní studie, 

případně pořízení doplňujících průzkumů a rozborů). 

2. Kopie smluv uzavřených v uplynulém volebním období až do data podání této žádosti 

mezi Obcí Kamenice a právnickou či fyzickou osobou za účelem zpracování návrhu 

připomínek nebo námitek k návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 

(případně jejich aktualizaci) nebo připomínek nebo námitek k návrhu územně plánovací 

dokumentace obcí sousedících s Obcí Kamenice. 

3. Kopie faktur vystavených fyzickou nebo právnickou osobou oprávněnou k výkonu 

územně plánovací činnosti dle § 24 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, která 

pro Obec Kamenicí tuto činnost vykonávala v uplynulém volebním období až do data 

podání této žádosti (činnosti uvedené v bodu 1 této žádosti). 

4. Kopie faktur vystavených fyzickou nebo právnickou osobou, která pro Obec Kamenici 

zpracovala návrh připomínek nebo námitek k návrhu Zásad územního rozvoje 

Středočeského kraje nebo připomínek nebo námitek k návrhu územně plánovací 

dokumentace obcí sousedících s Obcí Kamenice. 
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Povinný subjekt posoudil podání žadatele a v souladu s ustanovením § 4a odst. 2 písm. 

a,b) zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, rozhodl, že se žádosti ve všech bodech  

v y h o v u j e. 

O d ů v o d n ě n í 

Povinný subjekt uvádí: 

k bodům 1 a 3)  

požadované dokumenty přikládá v příloze. 

k bodům 2 a 4) 

v uplynulém volebním období až do data podání této žádosti k takovéto činnosti nedošlo. 

 

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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