MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE
STAVEBNÍ ÚŘAD
Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
ID datové schránky: cu5bsdg
Č.j.: SÚ-10090/22-VD - 134/2022
Oprávněná úřední osoba: Věra Drobná
Tel.: 412 15 15 49
E-mail.: v.drobna@ceska-kamenice.cz

Česká Kamenice, dne 15. září 2022

Žadatel: Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČO 28359640, Údolní č. p. 567/33, Brno-město, 602 00 Brno 2

Poskytnutí informace
Dne 7.9.2022 obdržel Městský úřad v České Kamenici, stavební úřad vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, o tyto informace:
1. Informaci o tom, jak je kolaudována stavba č.p. 393 v České Kamenici, jež je součástí pozemku
parc. st. 544 v k.ú. Česká Kamenice.
2. Kopii pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu k označené stavbě.
K bodu č.1. i č. 2. uvádím:
Dne 15.7.2016 bylo vydáno Rozhodnutí o povolení stavby v opakovaném stavebním řízení pro stavbu:
„Změna stavby před dokončením a přístavba garáží k rodinnému domu“ na pozemku stavební parcela číslo
544 a pozemková parcela pod č.j. SÚ-601/16-VD-940/2013/73. Rozhodnutí nabylo právní moci dne
24.8.2016.
Podle tohoto platného povolení byla zrealizována stavba: „Změna stavby před dokončením a přístavba garáží
k rodinnému domu“.
Jednalo se tedy o stavební úpravy rodinného domu a jeho přístavbu.
Stavebník, spol. SERDŽO, s.r.o. IČ 27334112, se sídlem Dukelských hrdinů 393, 407 21 Česká Kamenice,
se společníky: Sergo Minasyanem, nar. 27.3.1953, bytem Dukelských hrdinů 393, 407 21 Česká Kamenice,
Hasmikem Minasyanem, nar. 2.7.1954, bytem Dukelských hrdinů 393, 407 21 Česká Kamenice a Sargisem
Sergoevichem Minasyanem, nar. 21.3.1984, bytem Dukelských hrdinů 393, 407 21 Česká Kamenice, je,
resp. jsou v tomto případě osoby, které mohly jako budoucí uživatelé vlastnosti stavby ovlivnit, a proto lze
stavbu užívat po jejím dokončení bez kolaudačního rozhodnutí, nebo kolaudačního souhlasu (§ 119 odst 1.
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů).
V tomto případě stavebník pouze ohlašuje dokončení stavby podle § 152 odst. 3 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
„Ohlášení dokončení stavby“
stavebník podal dne 3.2.2021. Přílohou ohlášení bylo „Prohlášení
stavebníka“ o dokončení stavby a geometrický plán pro vyznačení změny obvodu budovy.
Kopii podaného „Ohlášení dokončení stavby“, geometrického plánu a „Prohlášení stavebníka“ zasílám na
e-mail uveden v žádosti o poskytnutí informace.

vedoucí stavebního úřadu
Bc. Věra Drobná
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Rozdělovník:
Úřední deska (anonymizováno):
Město Česká Kamenice, Náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice
Datová schránka:
Frank Bold Advokáti, s.r.o., Údolní č. p. 567/33, Brno-město, 602 00 Brno 2, DS: PO, auwd5w7
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