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R O Z H O D N U T Í 

 

Obecní úřad Kamenice (dále jen "správní orgán") povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 

zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „InfZ“), podle § 15 InfZ rozhodl ve věci žádosti o poskytnutí informace ze dne 29.11.2022, pod 

č.j. KAM-8944/2022/KOK a podané stížnosti podle § 16a InfZ ze dne 10.12.2022, pod č.j. KAM-

9518/2022/KOK, kterou podala Šárka Šotolová, Návršní 2329, Kamenice 251 68 (dále jen žadatel)  

t a k t o : 

 

Žádost Šárky Šotolové, Návršní 2329, Kamenice 251 68, o poskytnutí informace ze dne 29.11. 2022 a 

stížnost ze dne 10. 12. 2022 dle InfZ, se podle § 15 InfZ a § 3 InfZ  o d m í t á. 

O d ů v o d n ě n í : 

Žádostí o poskytnutí informací ze dne 29.11.2022 požádal žadatel (povinný subjekt) o poskytnutí 

následujících informací:  

1. Kopii dokumentu, na základě, kterého došlo ke změně ÚP obce Kamenice týkající se pozemku 

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

plocha BC 1. 

2. 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. 

 

Informaci k bodu 1. a 2. žádosti – dokument na základě kterého došlo ke změně ÚP obce Kamenice na 

pozemku parc. č. 330/4 a kdo je za daný dokument zodpovědný, nelze poskytnout ve smyslu dle §3 

odst.3 zákona č. InfZ, neboť správní orgán tuto informaci nemá. 
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V platném znění územního plánu, který vznikl 8.11.2000 se pozemek nacházel na ploše BC 2, 

rozvojová lokalita K6. 

Ve změně č. 1 v roce 2016 se pozemek stále nacházel na ploše BC 2, rozvojová lokalita K6. 

Ve změně č. 2 v roce 2020 se pozemek stále nacházel na ploše BC2, rozvojová lokalita K6. 

Při změně č. 5 v roce 2022 se pozemek převedl do lokality BC1, a to z důvodu, že 8.2.2017 byl na 

pozemku parc. č. 330/4, st. p. 839 vydán souhlas s užíváním stavby rodinného domu s přiděleným 

číslem popisným. Tímto se pozemek stal současně zastavěným územím a již nadále nespadal do 

rozvojové lokality.  

Změnou zařazení pozemku parc. č. 330/4 z funkčního využití „BC2“, tedy rozvojové lokality na 

„BC1“- současně zastavěné území, nedošlo ke změně funkčního využití pozemku. 

Funkční využití BC 1 a BC 2 je dle platného územního plánu značen obecně jako BC (čistá 

bytová). 

Severovýchodní roh pozemku, který se částečně nachází na ploše DPP1 (plochy pro dopravu a 

veřejné prostranství) a LO1 (louka a nelesní přírodní plochy) se nachází ve stejných parametrech 

od vzniku územního plánu ze dne 8.11.2000. 

Vzhledem k výše uvedenému pak povinný subjekt rozhodl o odmítnutí žádosti o informace. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu 

Středočeského kraje prostřednictvím Obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí č.p. 434, Olešovice,  

251 68 Kamenice podle § 16 zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

 

 

 

 

                                                                                                                                          v.r. 

          Ing. Petr Valášek  

                                                                                                                                    Místostarosta 
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