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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 0921/2019 ze 

dne 03.05.2019, v níž žadatel uvádí následující:  

 

1) Usnesení č. 212/18/ZMČ - Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Chabry na svém 24. zasedání dne 

18.7.2018 souhlasilo s připomínkami k návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy. Žádám o poskyt-

nutí dokumentu, který MČ Praha-Dolní Chabry zaslala jakožto výše uvedené připomínky k Metro-

politnímu plánu na MHMP.  

2) Žádám o poskytnutí zadání pro vypracování Koncepční studie dopravní obslužnosti, tedy jak 

přesně znělo zadání pro zpracování studie firmou European Transportation Consultancy, s.r.o.  

3) Žádám o poskytnutí informace, proč byla vypovězena objednávka č. 137/2017 ze dne 6.11.2017 

se subjektem Atelier Dua s.r.o., o jaký konkrétní střet zájmů se jedná.  

4) Žádám o poskytnutí dokumentu, kterým firma Atelier Dua s.r.o. výše zmíněnou objednávku vy-

pověděla.  

5) Žádám o poskytnutí zadání pro zpracování studie komplexního posouzení oblasti „V Kratinách“.  

 

 

V souvislosti s bodem č. 1 poskytujeme informaci v plném rozsahu.  

V souvislosti s bodem č. 2 ÚMČ poskytnul v současné době veškeré dostupné informace. V rámci 

zpracování bodu byla oslovena společnost i předchozí vedení MČ o poskytnutí přesného zadání pro 

vypracování. V současné době ÚMČ žádné další informace nemá a čeká na odpověď.  

 

Žadatel: Ing. Zdeňka Šušáková 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

184 00 Praha 8 – Dolní Chabry 



V souvislosti s bodem č. 3 a 4 Vám nad rámec již poskytnutých informací poskytujeme objednávku 

č. 137/2017 a 1 list z mailové korespondence. V rámci zpracování bodu byla oslovena společnost o 

poskytnutí přesných informací. Do současné doby ÚMČ poskytnul veškeré dostupné informace.  

V souvislosti s bodem č. 5 Vám sdělujeme, že veškeré dostupné informace Vám byly již poskytnuty. 

V rámci zpracování bodu byli opakovaně osloveni JUDr. Golas a JUDr. Malý o poskytnutí přesných 

informací. V současné době ÚMČ žádné další informace nemá a čeká na vyžádanou odpověď. 

 

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

prostřednictvím e-mailu: XXXXXXXXXXX 

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

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

 

pod č.j. MCPCH 0921/2019 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Barbora Floriánová 

starostka MČ 

 

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

