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Vyřizuje: Kristýna Čičatko V Kamenici: 10.02.2023 

 

 

Obecní úřad v Kamenici, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný, (dále jen „Povinný 

subjekt“) podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

obdržel dne 27.1.2023 podání žadatele označené jako žádost o poskytnutí informace dle 

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

jímž se žadatel domáhal poskytnutí nadcházejících informací: 

Kopii dokumentů: 

DOMY KAMENICE-LÁDVÍ-RD 

RESIDENČNÍ KOMPLEX HLUBOČINKA 

TRIO NA SLUNNÉM VRŠKU 

1. územní rozhodnutí a stavební povolení týkající se výstavby bytových domů za 

předpokladu, že již byly pravomocně vydány, případně ten z dokumentů, který již byl 

vydán.  

2. v případě, že již bylo na konkrétní bytový projekt vydáno pravomocné Kolaudační 

rozhodnutí příp. přidělení čísla popisného. 
 

 

Povinný subjekt vyzval žadatele dne 02.02.2023 dle § 17 odst. 1 a 3 zákona 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k úhradě za 

poskytnutí informací. Vzhledem k tomu, že žadatel ve stanovené lhůtě úhradu zaplatil, 

povinný subjekt dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona 106/1999 Sb., v platném znění, rozhodl, 

že se žádosti v y h o v u j e. 

 

Odůvodnění 

V příloze tohoto rozhodnutí jsou připojeny kopie požadovaných dokumentů uvedených 

v žádosti. 
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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 

Rozhodnutí stavební povolení OBYTNÝ SOUBOR HLUBOČINKA 

Stavební povolení a kolaudační souhlas DOMY KAMENICE-LÁDVÍ, č.p. 2151-2155 

Společný souhlas a sdělení k dokončení stavby TRIA NA SLUNÉM VRŠKU, č.p. 2160  

Společný souhlas a sdělení k dokončení stavby TRIA NA SLUNÉM VRŠKU, č.p. 2161 

Společný souhlas a sdělení k dokončení stavby TRIA NA SLUNÉM VRŠKU, č.p. 2162 
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