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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA—DOLNÍ CHABRY
Úřad městské části

Hrušovanská nám. 253/5, 184 00 Praha 8-Dolní Chabry
[C:00231274

tel./fax2283851272, 283851277

Žadatel:
Transparency InternationalČeská republika, o.p.s.

IČ: 27215814
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Vaše čj./ ze dne

Naše čj.

MCPCH 1458/2016

Vyřizuje:

Kukurová

Dne:

10.08.2016

Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem 106/1999 Sb. poskytujeme požadované informace týkající se smluvních
vztahů
uzavřených mezi městskou částí a stavebníky na území MČ specifikovaných V bodech
1)-3)
předmětné Žádosti.

Městská část uzavřela V daném období tyto smlouvy:
-Smlouva o spolupráci se společností Chabry Deve10pment s.r.o. — O/20/2009

-Plánovací smlouva o spolupráci se společností Chabry Development- O/29/2009
-Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci z roku 2009 se spol. Chabry Development s.r.o. — O/35/2012

- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci z roku 2009 se spol. Chabry Development, s.r.o. — 0/3 7/2014
-Darovací smlouva se spol. Nové Chabry-A, s.r.o. — D/22/2015
-Smlouva o spolupráci s Nadačním fondem Star Group — 0/ 12/2016
-Darovací smlouva s Nadačním fondem Star Group —0/ 14/2016
Všechny výše uvedené smlouvy byly žadateli poskytnuty v elektronické podobě.
Současně bylo žadateli oznámeno, že požadavek specifikovaný v bodě 4) týkající se správních
rozhodnutí souvisejících s body 1) a 2) není v kompetenci ÚMČ Praha-Dolní Chably, a proto
byla
část žádosti týkající se správních rozhodnutí postoupena Usnesením o postoupení pro nepříslušno
st,
vydaným pod č.j. 1483/2016, postoupena příslušnému orgánu, kterým je Odbor územního rozvoje
a
v
výstavby ÚMC Prahy 8.

Informace se nachází na stránkách www.dchahrycz na odkazu
hitp://www.dchal)ry1cz/dcl1abl'y/3;LlRAD-MC/25-V YBJZENE-ZADOSTI

pod č.j. MCPCH 1458/2016

S Pozdravem

Bronislava Kukurová

tajemnice ÚMČ
Hrušovanské náměstí 253/5

184 00 Praha 8 — Dolní Chabry
Kontakt: 725 010 084
e-mail: bronislava.kukurova@dchabrv.cz
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