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Dne 9.2.2023 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, Návršní 2329, 251 68 Kamenice, č.j. KAM-1094/2023/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 příloh důvodové zprávy přiložené k návrhu usnesení zastupitelstva obce 

Kamenice projednaného na jednání zastupitelstva dne 8.2.2023 k Dopravnímu řešení 

komunikace na hrázi Křísovského rybníka a kopie dalších dokumentů, které jsou 

součástí této projektové dokumentace a nebyly předloženy zastupitelům cit. Dne k 

projednání, 

2. Kopie projektové dokumentace či studie ke 2. variantě řešení dopravní komunikace na 

hrázi Křísovského rybníka zmíněné starostou obce Kamenice na zasedání 

zastupitelstva dne 8.2.2023, 

3. Kopie uzavřených Smluv o dílo či smluv obdobných anebo objednávek pro pořízení 

obou výše citovaných dokumentací v bodě 1 a 2 této žádosti, 

4. Kopie dokumentu prokazujícího souhlas vlastníka pozemku parc. č. 331 v kat. území 

Štiřín s projektovou dokumentací uvedenou v bodě 1. této žádosti. 

5. Kopie záznamů či zápisů z jednání s vlastníky sousedních pozemků sousedících s 

komunikací Ringhofferovou na hrázi Křísovského rybníka ve věci dopravního řešení 

na této hrázi od roku 2019. 

 

Povinný subjekt posoudil podání žadatele a v souladu s ustanovením§ 4a odst. 2 písm. 

a,c) zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, rozhodl, že se žádosti  

v bodě 1., 2. a 3. v y h o v u j e  

v bodě 4. a 5. o d k l á d á.  
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O d ů v o d n ě n í: 

K bodům 1.,2. a 3 

Povinný subjekt požadované dokumenty přikládá na přiloženém DVD-R. 

K bodu 4. povinný subjekt sděluje, že souhlasy vlastníků a sousedů v tuto chvíli nemáme 

k dispozici. Dokumentace je po schválení radou obce rozeslána na vyjádření dotčených 

orgánů. Podpisy na Situace k jednotlivým pozemkům pro stavební povolení získáme až po 

vyjádření dotčených orgánů a zapracování jejich připomínek. A to hlavně z důvodu, aby 

nedocházelo ke změně dokumentace a my nemuseli podpis získávat opětovně. 

K bodu 5. povinný subjekt provedl následující. V létě 2022 místostarosta Ing. Petr Valášek 

jednal se sousedem, spoluvlastníkem parcely p.č. 53/1, k.ú. Štiřín, ohledně možnosti dosypání 

hráze rybníka Křísov. Dostal k vyjádření projektovou dokumentaci obousměrné komunikace. 

Dosypání hráze by významně zasáhlo výše uvedenou parcelu. Spoluvlastník pozemku záměr 

projednal s ostatními spoluvlastníky a ústně potvrdil možný souhlas, podmíněný však 

souhlasem Zámku Štiřín p.o., který má pozemek propachtován. Výše zmiňovaný 

spoluvlastník pozemku p.č. 53/1 dále vyjádřil svůj názor, že by preferoval jednosměrnou 

silnici, a to z důvodu zklidnění dopravy ve Struhařově. Příbuzní a jeden ze spoluvlastníků 

bydlí na Ringhofferově ulici při vjezdu do osady. 

S ohledem na názory dalších osadníků i osadního výboru Struhařov, kteří vyjadřovali podporu 

jednosměrné variantě komunikace přes hráz Křísovského rybníka, pan místostarosta dále v 

této věci nejednal a doporučil pokračovat v projektování v této variantě bez nutnosti 

zasahovat do pozemků pod hrází. 

 

P o u č e n í: 

Proti výroku v bodě 1.,2. a 3.: 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. 

 

Proti výroku v bodě 4. a 5.: 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. 

 

 

 

 Mgr. Jakub Lapáček 

                                                                                                               tajemník úřadu 

Přílohy  

DVD-R 
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