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Váš dopis ze dne: naše značka: vyřizuje: datum: 

6. 4. 2021 MCPCH 00832/2021 Drdová Lenka 3. 5. 2021 

 

 

Věc:  Doplnění k Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. 
 

 

 

Vážený pane Šušáku, 

Městská část Praha-Dolní Chabry obdržela dne 6. 4. 2021 žádost o poskytnutí informací 
vedenou u městské části pod sp.zn. MCPCH 00832/2021, v níž žadatel uvádí následující 
dotazy: 

 

Žádám o poskytnutí všech dokumentů a oficiálních zápisů z jednání s developerem o této věci, 
žádám o poskytnutí zápisů z jednání rady MČ, které se týkaly přípravy tohoto dodatku (dodatek 
č. 4) ke smlouvě s developerem a usnesení rady nebo zastupitelstva MČ, které pověřuje p. 
Malého přípravou návrhu textu smlouvy, jeho projednáním s developerem a předložením ke 
schválení zastupitelstvu MČ. 

 

V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, sdělujeme následující informace k žádostem: 

 

1) o poskytnutí všech dokumentů a oficiálních zápisů z jednání s developerem o této věci 
- Úřad městské částí Praha-Dolní Chabry neeviduje žádné oficiální zápisy z jednání 

s developerem k této věci. 
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2) o poskytnutí zápisů z jednání rady MČ, které se týkaly přípravy tohoto dodatku 
(dodatek č. 4) ke smlouvě s developerem 

- Úřad městské částí Praha-Dolní Chabry neeviduje zápisy z jednání rady MČ, které by 
se týkaly přípravy tohoto dodatku. 

-  

3) usnesení rady nebo zastupitelstva MČ, které pověřuje p. Malého přípravou návrhu textu 
smlouvy, jeho projednáním s developerem a předložením ke schválení zastupitelstvu MČ. 
- Úřad městské části Praha-Dolní Chabry neeviduje usnesení rady nebo zastupitelstva 

MČ, které pověřuje p. Malého přípravou návrhu textu smlouvy, jeho projednání 
s developerem a předložení ke schválení zastupitelstvu MČ. 

- Zastupitelstvo MČ odsouhlasilo schválení uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o 
spolupráci ze dne 29. 4. 2009 se společností Nové Chabry Development, s.r.o. na 5. 
zasedání dne 12. 6. 2019, usnesením č. 42/19/ZMČ, které je k dispozici na webových 
stránkách ÚMČ. 

 

 

 

V souladu s požadavkem je zasíláme žadateli prostřednictvím e-mailu.                       

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

http://www.dchabry.cz/zadosti-o-informace  pod č.j. MCPCH 00832/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem  

Mgr. Lenka Drdová 

tajemnice 
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