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Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. 

 

V souladu se zákonem 106/1999 Sb. poskytujeme informace na žádost č.j.: MCPCH 0757/2019 

ze dne 15.04.2019, v níž žadatel uvádí následující: 

 

1) Zápis z jednání Rady MČ č. 008/19/RMČ ze dne 04.02.2019, bod 15: 

 

„Rada projednala a seznámila se s variantami řešení architektonické soutěže v rámci zajištění 

zpracování studie komplexního posouzení oblasti „V Kratinách“ s důrazem na zajištění 

bezpečnosti v oblasti ZŠ a vytvoření klidové odpočinkové zóny.“ 

• Žádám o poskytnutí všech podkladů, přesných informací a požadavků MČ, které jsou sou-

částí zadání architektonické soutěže podle soutěžního řádu České komory architektů s cílem 

výběru budoucího architekta a projektanta na vypracování komplexního (estetického, dis-

pozičního, funkčního) řešení území a oblasti „V Kratinách" a které byly poskytnuty všem 

14 osloveným subjektům pro vypracování návrhů. 

 

2) Zápis z jednání RMČ ze dne 28.5.2018, bod 14: 

 „Rada MČ Praha — Dolní Chabry pověřila starostu uzavřením nové objednávky s fi European 

Transportation Consultancy, s.r.o., se sídlem Anny Letenské 7, IČ: 26715384, na zpracování 

koncepční studie dopravní obslužnosti MČ.“ 

a) Žádám o poskytnutí podkladů, přesných informací a požadavků MČ, které byly součástí 

zadání pro vypracování Koncepční studie dopravní obslužnosti, tedy jak přesně znělo za-

dání pro zpracovatele studie.  

b) Žádám o poskytnutí informace, které subjekty pro zpracování Koncepční studie dopravní 

obslužnosti byly osloveny a kolik vypracovaných návrhů bylo RMČ a ZMČ posuzováno. 
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c) Žádám o poskytnutí informace, proč byla vypovězena objednávka č. 137/2017 ze dne 

6.11.2017 se subjektem Atelier Dua s.r.o.. Dle zápisu ze zasedání RMČ z důvodů na straně 

této společnosti (nedodržení smluvních podmínek) – v tomto případě žádám o konkretizaci 

nedodržení smluvních podmínek, dle sdělení bývalého starosty Maliny na veřejném zase-

dání zastupitelstva tato oslovená firma odmítla vyhotovit dopravní studii kvůli střetu zájmů 

pana Malého – žádám o vyjádření k tomuto důvodu. 

 

V souvislosti s bodem č. 1 poskytujeme následující informaci: 

V rámci vyřízení bodu č. 1 ÚMČ poskytnul veškeré dostupné informace v souvislosti 

s vyřízením žádosti přijaté dne 20.02.2019 pod č.j. MCPCH 0382/2019. Dále Vám sdělujeme, 

že v rámci vyjádření a poskytnutí možných bližších informací byl osloven jak gestor, tak 

předseda Komise stavební a dopravní. MČ žádné další informace neobdržela.  

 

V souvislosti s bodem č. 2 poskytujeme následující informaci: 

a) MČ poskytuje informace v plném rozsahu. 

b) MČ jsou známy pouze subjekty: Atelier Dua s.r.o. a European Transportation Consultancy, 

s.r.o. Dále Vám sdělujeme, že byl posuzován jeden návrh vypracovaný firmou European 

Transportation Consultancy, s.r.o. 

c) V rámci vyřízení tohoto bodu sdělujeme, že informace týkající se vypovězení objednávky 

č. 137/2017 ze dne 6.11.2017 se subjektem Atelier Dua s.r.o. zazněly na 23. veřejném 

zasedání ZMČ, kde pan Malina uvedl, že oslovená firma odmítla vyhotovit dopravní studii 

kvůli střetu zájmů. Bližší informace MČ nemá. 

 

Informace poskytujeme v požadovaném rozsahu. V souladu s požadavkem je zasíláme 

žadateli prostřednictvím e-mailu: XXXXXXXXXX 

 

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

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

 

pod č.j. MCPCH 0757/2019 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Barbora Floriánová 

starostka MČ 
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