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Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Městská část Praha-Dolní Chabry (dále jen jako „povinný subjekt“) obdržela dne 27. 4. 2022 

Vaši žádost o informace a výzvu k nápravě podle zákona č. 106/1999 Sb. vedenou u městské 

části pod sp.zn. MCPCH 01051/2022. Lhůta po poskytnutí informace byla ze strany 

povinného subjektu prodloužena vyrozuměním ze dne 12.5.2022, a to o 10 dní.  

 

Žadatel žádostí ze dne 27.4.2022 žádá o poskytnutí informací dle níže uvedeného (dále 

doslovný přepis části žádosti žadatele): 

 
Vážení, 

 
Žádám Vás tímto o poskytnutí následujících informací a podkladů: 

 
1) Kdo umístil na Parcelu předmětnou branku a znemožnil vstup na veřejné prostranství 

a pokud to nebyla MČ Dolní Chabry, potom jaká opatření byla proti tomu učiněna. 

 
2) Pokud branku místila MČ Dolní Chabry, žádám o: 

 
a. Poskytnutí rozhodnutí, na základě, kterého došlo k umístění branky a 

znemožnění vstupu; 

b. Poskytnutí informací o vlastnickém právu k brance, způsobu jejího nabytí, 

včetně její ceny a ceny instalace; 

c. Informaci, zda záměr o umístění branky, resp. omezení vstupu na Parcelu byl 

zveřejněn, případně kdy; 

d. Zda umístění branky bylo řešeno se správcem komunikací, stavebním úřadem 

či jinými úřady, včetně s HLMP; 
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e. Zda má obec k dispozici fotodokumentaci, že by na Parcele dříve docházelo ke 

vzniku černé skládky, pokud ano, prosím o zaslání předmětné 

fotodokumentace; 

f. Informaci, jaké osoby mají od předmětné branky klíče; 

g. Z jakého právního titulu nyní užívají Parcelu soukromé osoby, zejména 

vlastníci sousedních parcel, pokud takový titul existuje, potom žádám 

poskytnutí takové smlouvy, informaci, jakým způsobem došlo k výběru 

uživatele, zda byl záměr zveřejněn, jaká je úhrada za užívání obci. Pokud 

takový právní titul neexistuje, potom jakým způsobem obec řeší bezdůvodné 

obohacení daných uživatelů; 

h. Klient tímto projevuje zájem o užívání Parcely a žádá o sdělení podmínek, za 

jakých mu může být parcela jako součást veřejného prostranství pronajata; 

i. Zda obec provedla jakékoli šetření u veřejnosti ve vztahu k uzavření této 

stezky. 

 
Povinný subjekt k žádosti o poskytnutí informace sděluje následující:  

 

Informace požadovaná pod bodem 1): Povinnému subjektu není známa informace, jaký subjekt 

umístil branku na pozemek parc.č. 1390 v k.ú. Dolní Chabry, obec Praha v části z Bíleneckého 

náměstí směrem na sever. Pozemek v dotčené části není veřejným prostranstvím a je předmětem 

nájemní smlouvy, jejíž kopie je připojena v příloze. Vzhledem k uvedenému nebyla ze strany 

povinného subjektu činěna žádná opatření proti umístění branky.  

 

Informace požadovaná pod bodem 2): Z formulace žádosti o informace uvedené pod bodem 2) je 

patrné, že je ze strany žadatele požadována odpověď ze strany povinného subjektu pouze v případě, 

pokud by branku na pozemek umístil povinný subjekt, tj. Městská část Praha – Dolní Chabry. Jak 

vyplývá z poskytnuté informace shora, pak povinný subjekt branku na pozemek parc.č. 1390 k.ú. 

Dolní Chabry neinstaloval, pak je z formulace dotazu žadatele zřejmé, že odpověď na dílčí otázky 

uvedené pod bodem 2) žádosti nežádá.  

 
V souladu s Vaším požadavkem zasíláme odpověď žadateli prostřednictvím datové schránky na 

výše uvedenou adresu. 

 
S pozdravem 
 

 

Mgr. Lenka Drdová 

tajemnice 

 

 

Příloha: Kopie Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 28.3.2022 
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