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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 

01260/2019 ze dne 19.06.2019, v níž žadatel uvádí následující: 

 
Ve Smlouvě o spolupráci mezi MČ Dolní Chabry a CHABRY Development, s.r.o., která byla 

podepsaná dne 8.4.2009 starostkou Plevovou (Smlouva), je uvedeno, že investor hodlá realizovat 

projekt „Dolní Chabry – Beranov“ (Projekt) na pozemcích ve vlastnictví investora o celkové rozloze  
97 500 m2. Situace projektu, z níž je patrné i umístění Projektu na pozemcích investora a v rámci 

něj umístění Fáze I. i Fáze II., tvoří přílohu č.1 této Smlouvy.  
 

Do územního řízení na stavbu „Nové Chabry – fáze F a G“ investor zahrnul do Projektu 

parcelu č.1374/243, o rozloze 19 417 m2, kterou výše uvedená příloha č.1 Smlouvy neobsahuje. 

Plocha projektu je tímto navýšena o jednu pětinu původní rozlohy. 

 

1. Žádám o poskytnutí dokumentu (dodatku ke smlouvě apod.), kterým byla původní roz-

loha Projektu podstatně navýšena o plochu parcely 1374/243 se souhlasem MČ Dolní 

Chabry. 

 

2. Žádám o poskytnutí informace, kdy zastupitelstvo MČ Dolní Chabry přijalo usnesení o 

rozšíření plochy Projektu. 

 

3. Pokud nebylo přijato usnesení v tomto smyslu ani podepsána dohoda s developerem o 

navýšení rozlohy Projektu, jaká opatření učinila MČ Dolní Chabry proti tomuto poru-

šení Smlouvy společností Chabry Development, s.r.o.?  

Žádám o poskytnutí této informace. 

 

Žadatel: Ing. Zdeňka Šušáková 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

184 00 Praha 8 – Dolní Chabry 



 

V souvislosti s požadavky žadatele, poskytujeme následující přílohy: 

- 2016_smlouva_o_spolupraci 

- 2016_nove_chabry_urbanisticka_studie 

- 2016_Usn. č. 61 - Návrh darovací smlouvy Nadačního fondu Star Group 

- 2017_usnesení_námitky 

- 2017_odvolání 

- 2017_rozhodnutí_ÚR 

- 2017_usnesení_vyjádření_k_oznámení 

- 2017_námitky 

- 2017_oznámení_zahájení_ÚŘ 

- 2018_námitky 

- 2018_vyrozumění_o_odvolání 

- 2019_Nové Chabery_dodatek_č.4 

- 2019_Nové Chabery_dodatek_č.4_příloha1 

 

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

prostřednictvím e-mailu: XXXXXXXXXXXX 

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

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

 

pod č.j. MCPCH 01260/2019 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Miloslav Müller, MBA 

tajemník ÚMČ 

 

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

