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NLĚSTSKÁ ČÁST PRAHA—DOLNÍ CHABRY
Úřad městské části
Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8-Dolní Chabry

IC:OO231274

tel./faxz283851272, 283851277

Žadatel: Hana Dostálová
nar. XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
184 00 Praha 8-Dolní Chabry

Vaše čj./ ze dne

Naše čj.
MCPCH 00671/2018

Vyřizuje:

Dne:
17.04.2018

Poskvtnuti informaci podle zákona 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem 106/1999 Sb. Vám poskytujeme informace na žádost č.j. 00671/2018
ze dne 3.4.2018, V níž požadujete následující:
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1. Zaslání Dodatku č. 1 ke zřizovací listině MŠ Beranov včetně kopie Zřizovací listiny
2. Smlouvu o výpůjčce MŠ Beranov
Zaslání architektonické studie, případně projektu a dalších podkladových dokumentů
k pozemku parc.č. 1246/32
Pokyn k průjezdnosti komunikace V Kratinách vydaný MHMP

Žádost o změnu ÚP — ul. V Kratinách zaslanou MČ magistrátu hl.m. Prahy
Zaslání původních a nových Pravidel tvorby a schvalování Chaberského zpravodaje
Předání audiozáznamů z 21. a 22. zasedání ZMČ

V souladu s výše uvedenými body 1) až 7) žadateli sdělujeme:
ad1)— poskytujeme V požadovaném rozsahu
ad 2) — smlouva o výpůjčce MŠ Beranov, která je zmiňována, doposud nebyla uzavřena.
Na 72. zasedání RMČ byl projednáván pouze její návrh.

ad 3) - poskytujeme požadovanou dokumentaci
ad 4) V souvislosti s tímto bodem žadateli sdělujeme, že na základě telefonické komunikace
s Oddělením správy majetku, Odboru evidence, správy a využití majetku hl.m.
Prahy
MČ obdržela vyjádření, že je povinna se řídit Statutem hl.m. Prahy. Komunikace
parc.č.
1405/1, v k.ú. Dolní Chabry byla V souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním
městě
Praze a z něj vycházejícím Statutem hl.m. Prahy svěřena do správy MČ Praha-Dolní Chabry,
Ve statutu se V § 17 uvádí: „Městské části vykonávají při nakládání se svěřeným
majetkem hlavního města Prahy všechna práva a povinnosti vlastníka a rozhodují
o
všech majetkoprávních úkonech vplném rozsahu, není-li vtéto vyhlášce stanoveno
jinak. Měsglgé části isou povinny zaiišťovat samostatnou odbornou údržbu svěřeného

maietku, odpovídaií za technický stav tohoto maietku a vedou ieho účetnictví,
majetkovou a odbornou evidenci.“

ad 5) poskytujeme

ad 6) poskytujeme V požadovaném rozsahu
ad 7) poskytujeme — nahrávky je nutné vyzvednout na sekretariátu po předchozí dohodě

V souladu s požadavkem zasíláme žadateli
adresu:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

požadované

informace

Informace se nachází na stránkách www.dchabry.cz na odkazu
http://www.dchabrv.cz/dchabrv/3-URAD-MC/25-VYRIZENE-ZADOSTI

pod č.j. MCPCH 00671/2018
S pozdravem

Bronislava !u!urova

tajemnice ÚMČ

na

mailovou

