
Goldsteinová Lucie
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Od: Goldsteinová Lucie <luciegoldsteinova©dchabry.cz>

Odesláno: čtvrtek 30. května 2019 8:49

Komu: 'Zdena Šušáková'

Předmět: RE: Stížnost

Přílohy: scanbarva0522.pdf; _processed_příloha_k_MCPCH_0921_č.5.pdf;

_processed_scanCB0547.pdf; _processed_scanCB0546.pdf

Podepsáno: |ucie.go|dsteinova©dchabry.cz

Dobrý den,

Vaše podání bylo zaevidováno a v termínu postoupeno nadřízenému orgánu. Zároveň Vám dodatečně zasílám

dokument a odpověď od pana Golase vztahující se k bodu č. 5 žádosti vedené pod č.j. MCPCH 0921/2019:

Předně uvádíme, termín" architektonická soutěž" byl použit jako ryze pracovní, tudíž bez ambice pořádat soutěž za

podmínek dle soutěžního řádu České komory architektů.

14 subjektům byly rozeslány poptávkové dopisy viz příloha.

Z oslovených subjektů projevily a písemně potvrdily zájem vypracovat architektonickou studii násedující:

A.D.N.S. architektonická kancelář

CIVIC architects, a.s.

Headhand architekti

Quarta architektura

Ateliér Zlámal.

Na návrh Stavební a dopravní komise bude proveden předvýběr 3 společností a finálně definováno zadáníjako

podklad pro rozhodnutí RlVIČ.

S pozdravem

MG

Dále Vám dodatečně zasílám odpovědi oslovených firem (viz příloha).

Postup vyřízenívaší žádosti bude podle pokynů MHMP. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Lucie Goldsteinová

sekretariát, kancelář zastupitelstva

Městská část Praha — Dolní Chabry

Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8

Tel: +420 283 882 770

luciegoldsteinovaca)dchabrv.cz

www.dchabry.cz

 

datová schránka:_ztib27j, IČ: 00231274, DIČ: CZOOZ31274

Informační povinnost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 naleznete na našich webových stránkách:

www.dchabry.cz. Pleasefind the information duty under Regulation [EU] 2016/679 ofthe European Parliament and the Council on our website:

www.dchabrycz „Upozornění“- Obsah této zprávy je určen výlučně adresátovi a obsahuje důvěrné informace. V případě mylného doručení Vás žádáme,

abyste kontaktovali odesílatele této zprávy a vymažte tuto Zprávu. „NOTICE“ -The content of this email is intended only to the addresse and contains

confidential information, If you have received this message in error, please notify the sender ofthe error and delete the message

From: Zdena Šušáková_

Sent: Wednesday, May 29, 2019 9:36 PM

To: Goldsteinová Lucie <lucie.goldsteinova©dchabry.cz>

Cc: Zdena Šušáková

Subject: Fwd: Stížnost



7
g
?

0 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNi CHABRY

Úřad městské části Praha-Dolní Chabry

Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8 - Dolni Chabry

IČ:00231274 tel./fax:283851272, 283851277 e-mail:dchabry@dchabry.cz

IDS: ztib27j

Věc: Vypracování územní studie týkající se budoucí zástavby lokality „Nad

úvozem / Beranov“, obec Praha a kat. úz. Dolní Chabry

Vážení,

dovolujeme si obrátit se na Vás s nabídkou spolupráce ve Věci zpracování variantní

územní (rozvojové) studie týkající se budouc1ho využití lokality „Nad úvozem / Beranov“,

Praha 8 — Dolni Chabry. Jedná se o oblast o velikosti cca 21 ha, která je územním plánem hl.

m. Prahy určena k převážně obytné zástavbě V kombinaci s plochami veřejného vybavení a

městskou zelení . Z pohledu naší městské části se jedná o velice významnou lokalitu, jejíž rozvoj

je nezbytné řešit komplexně a s dlouhodobým výhledem. Cílem územní studie je především

nalezení optimálnůio uspořádání a využití dané lokality tak, aby její podoba byla pro naši MČ

přínosem, lokalita umožnila V souladu s územním plánem kvalitní rezidenční bydlení, ale také

dostatečné příležitosti pro rekreaci, sport a odpočinek obyvatel (např. parková plocha, místa

k odpočinku, cyklostezka apod.) a dále moderní dopravní obslužnost, která mimo jiné zlepší již

existující dopady automobilové dopravy a zajistí bezpečnost V blízkosti základní školy.

V případě, že budete mít zájem předložit nám svojí nabídku a získat bližší informace

V této věci, kontaktujte mě prosím na níže uvedeném telefonním čísle nebo prostřednictvím

emailu.

Těšíme se na Vaši odpověď.

 

JUDr. Petr Malý JUDr. Milan Golas

radní pro výstavbu a dopravu místostarosta

tel-ča— tem.:—
e-mail: natamaiwččdchabry.cz e-mail.: miianaolasfcbdchabrvcz

 



Orientační vyznačení řešeného území (cca 21 ha) :

 


