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MĚstská část Praha-DOlnÍ Chabry
Úřad městské části

Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8-Dolní Chabry
IČ:00231274 tel./fax:283851272, 283851277

Žadatel: Hana Dostálová
nar. XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
184 00 Praha 8-Dolní Chabry

Vaše čj.l ze dne Naše čj.
MCPCH 02061/2018
MHMP/261056/2019

Vyřizuje: Dne:
11.02.2019

Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

V souvislosti s rozhodnutím MHMP č.j. 261056/2019, vydaným odborem kontrolních
Činností, Oddělením právních činností a organizačních agend, v souvislosti se stížností Hany
Dostálové, 184 00 Praha-Dolní Chabry ve věci
žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., podané dne 19.10.2018, kdy nadřízený orgán
povinnému subjektu přikazuje, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí vyřídil
žadatelčinu žádost v napadeném bodě č. 21 ohledně znaleckého posudku k pozemku parc.Č.
348/1 v k.ú. Dolní Chabry podává povinný subjekt následující vysvětlení:

Žádost o informace se týkala prodeje části pozemku par. č. 348/1, k. ú. Dolní Chabry.
ZMČ 27. 9. 2018 usnesením č. 221/18/ZMČ schválilo prodej části pozemku parč. Č. 348/1
k.ú. Dolní Chabry. Znalecký posudek je vyhotovený právě na část tohoto pozemku parč. Č.
348/1 k. ú. Dolní Chabry a to na pozemek parč. č. 348/4 (vzniklý rozdělením pozemku
parč. č. 348/1, k. ú. Dolní Chabry). Tento pozemek je uveden v GP č. 432-2/96 a je budoucím
kupujícím od roku 1999 pronajímán dle řádné nájemní smlouvy. jiný posudek na pozemek
parc. č. 348/1 neexistuje.
Nyní probíhá řízení ohledně souhlasů s dělením pozemku parč. č. 348/1, k.ú. Dolní Chabry.
Hlavní město Praha, odbor územního rozvoje dne 20.12.2018 vydal souhlasné závazné
stanovisko k dělení pozemku parč. č. 348/1, k.ú. Dolní Chabry. V současné době byla žádost
o kladné stanovisko zaslána na stavební odbor Prahy 8. Po jeho obdržení bude možno uzavřít
a podepsat kupní smlouvu na prodej výše uvedeného pozemku.

Podání vysvětlení a doprovodnou informaci poskytujeme na základě předmětného rozhodnutí
V souladu s požadavkem je zasíláme žadateli na mailovou adresu:XXXXXXXXXXXXXXX.

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



http://www.dchabry.cz/zadosti-o-infomace

pod č.j. MCPCH 290/2/2019
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Úřad městské části
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Příloha: Znalecký posudek
Geometrický pián č. 432-2/96
Usnesení ZMC č. 221/18/ZMČ
Usnesení Rady MČ Č. 916/18/RMČ
Závazné stanovisko Hl.m.Prahy — odboru územního rozvoje

Na vědomí: Hlavní město Praha, MHMP, Odbor kontrolních činností, Oddělení právních
činností a organizačních agend, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1


