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Vaše čj./ ze dne Naše čj. Vyřizuje: Dne:

MCPCH 00930/2017 17.05.2017

Poskvtnuti informaci podle zákona 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem 106/1999 Sb. Vám poskytujeme informace na žádost č.j. 00930/2017

ze dne 03.05.2017 )* níž požadujete následující:

]. „Zas/ání zápisu a usnesení zasedání zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry, na

kterých byl)) projednáván) :me'ny ÚP Z 2844 (znovuobnovení komunikace

VKratinác-h), Z 2853 (úprava )yužití pozemku směrem k Čimicím) a Z 2866

(umožnění individuální výstavby rodinných domů za větrolamem) včetně materiál:)

k projednání. které měli k dispozici )šichni zastupitelé MČ Praha-Dolní Chabr))

2. „Zas/ání zápisu a usneseni rad) městské části Praha-Dolní (habry na kterých byly

projednáván) změn) ČP Z 2844 Z 2853 a Z 2866 )cetne materiálů k pm/ea’nunz

(ne)sou-—li totožné ) pOSk)tnut)mi materiály zavtupitelům M( Praha-Dolní ('“habry).

3. „Dodúm audiozáznamuze zasedání 711C PrahaDolnt Chabty kde se projednám/) a

schvaloval) změn) UzP 2844. Z 2853 a Z 2866“

4. „Zas/am kopií :ádostí MC Praha-Dolni (habry o změnu ÚP, které byly zaslány na

Magistrát hl.m. Prahy a týkají se změn Z 2844, Z 2853 a Z 2866. “

„Zas/ání veškeré komunikace, která proběhla mezi MČ Praha-Dolní Chabry a

společností Ekospol a.s.. případně Ekospol s. r. o. a týká se změny ÚP Z 2853.

p
.

ad 1) Informace byla poskytnuta v tomto rozsahu:

UP Z 28461:

-usn. ZMC č. 033/11 ze dne 21.9.2011



-příslušná čast zápisu č. 005/1 1/ZMČ (str.1. 4. 6)

-podklad k jednání totožný s podklady RMČ

ÚP z 2853 a z 2866:

-usn. ZMČ č. 082/12 ze dne 12.12.2012

-příslušná část zápisu č. 01 1/12/ZMČ — první a poslední strana

celkem: 13 stran

-návrh změny ÚP. podklad projednání totožný s podklady RMČ

ad 2) Informace poskytnuta v tomto rozsahu:

ÚP z 2844:

-usn. RMČ č. 190/11 ze dne 21.7.2011

-příslušná část zápisu č. 012/1 1 RMČ v rozsahu 2 stran

ÚP z 2853 a z 2866:

-usn. RMČ č. 499/12 ze dne 3.12.2012

-příslušná část zápisu č. 037/12 RMČ v rozsahu 3 stran

celkem: 7 stran

ad 3) audiozáznamy zjednání v letech 2011-2012 nejsou archivovány. Sloužily pouze jako

pracovní podklad k vyhotovení zápisu.

ad 4) Informace poskytnuta v tomto rozsahu:

-Podněty MČ Praha-Dolní Chabry k pořizování další vlny celoměstsky významných změn

Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy. č.j. l679/201 1 ze dne 29.7.201 1. podáno

Odboru územního plánu MHMP dne 01.08.2011

-Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy v k.ú. Dolní Chabry.

č.j. 02402/2012 ze dne 20.12.2012. podáno na podatelnu MHMP dne 21.12.2012

celkem 3 strany

ad 5) Informace poskytnuta v tomto rozsahu:

-komunikace MC Praha-Dolní Chabry s firmou Ekospol. a.s. v rozsahu Istrany

V souladu s požadavkem bude informace žadateli zaslána po úhradě nákladů souvisejících se

zpracováním žádosti na mailovou adresu:XXXXXXXXXXXXXX.

Informace se nachází na stránkách www.dehabr_v.cz na odkazu

http://www.dchabrv.ez/dchabrv/3 - URAD—MC/25-VYRIZENE—ZADOSTI

pod č.j. MCPCH 00930/2017

S pozdravem

Bronislava 1Ju!urova

tajemnice ÚMČ


