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Naše značka:  KAM-8944/2022/KOK/KCi 

Vyřizuje: Kristýna Čičatko V Kamenici: 29.11.2022 

 

R o z h o d n u t í  

Dne 21.11.2022 bylo Obecnímu úřadu Kamenice jako subjektu povinnému ve smyslu 

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

Šárky Šotolové, Návršní 2329 251 68 Kamenice, č.j. KAM-8944/2022/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: 

° Kopii dokumentu, na základě kterého došlo ke změně ÚP obce Kamenice týkající se 

pozemku parc.č. 330/4 v k.ú. Štiřín, který je mým vlastnictvím a ještě v roce 2021 byl veden v 

ÚP jako plocha BC 1. 

° Informaci, kdy byl tento stav do ÚP obce Kamenice zanesen a kdo je za tento stav 

zodpovědný, protože tak došlo k poškození mých vlastnických práv. 

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 v y h o v u j e. 

O d ů v o d n ě n í 

Povinný subjekt sděluje, že pro rozhodování je směrodatné úplné znění územního plánu obce 

Kamenice, které je k dispozici v tištěné podobě na Obci Kamenice, na Stavebním úřadě 

v Kamenici, na Úřadu územního plánování v Říčanech a Katastrálním úřadu Praha – východ, 

a kdy je tato podoba k dispozici i na stránkách obce a to jako Úplné znění ÚPO Kamenice: 

https://www.obeckamenice.cz/uzemni-plan1/uplne-zneni-upo-kamenice/. 

Přílohou tohoto rozhodnutí jsou výňatky z ÚPO z roků 2000, 2016, 2020, 2022, kdy části 

pozemku 330/4 v k.ú. Štiřín jsou vedené jako plocha BC (bytová čistá), DPP (plochy pro 

dopravu a veřejná prostranství), LO (louka a nelesní přírodní plochy). Tento stav je 

nezměněn, již od 8.11.2000, kdy došlo k vytvoření prvního Územního plánu obce Kamenice. 
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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 úřadu 

 

 

 

Přílohy 

Výstřižky z ÚPO Kamenice z let 2000, 2016, 2020, 2022 
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