
 

 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-DOLNÍ CHABRY 
Úřad městské části Praha-Dolní Chabry 

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

 
IČO: 00231274 

 
tel.: 283 851 272 

 
e-mail: podatelna@dchabry.cz 

datová schránka: ztib27j 

   

184 00 Praha 8 – Dolní Chabry 
e-mail:   

 

 
Váš dopis ze dne: 
18.05.2022 

naše značka: 
MCPCH 01243/2022 

vyřizuje: 
Drdová Lenka 

datum: 
       9.6.2022 

 

 

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 19.5.2022 

Vaši žádost o informace vedenou u městské části pod sp.zn. MCPCH 01243/2022. Lhůta pro 
poskytnutí požadovaných informací byla prodloužena Vyrozuměním o prodloužení lhůty pro 
vyřízení žádosti o poskytnutí informací do 10.6.2022 vedenou u městské části pod sp.zn. 
MCPCH 01243/2022.  

 

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

 

- Investor Nové Chabry Development, s.r.o na základě platného územního rozhodnutí 
realizoval záměr Obytný soubor Nové Chabry, fáze F+G v MČ Dolní Chabry. Záměr 
zahrnuje 8 pětipodlažních obytných domů a tomu odpovídající veřejnou parkovou zeleň. 

- V létě roku 2021 byl vydán Odborem územního rozvoje a výstavby pro Prahu 8 Kolaudační 
souhlas k záměru Obytný soubor Nové Chabry, fáze F+G. 

- V rozporu s uvedeným záměrem F+G zůstala k okamžiku kolaudace plocha pro 

plánovanou parkovou zeleň neupravena, zarostlá náletovými dřevinami tak, jak tomu 
bylo před zahájením výstavby fáze F+G. 

- Rozsáhlé zelené plochy, které měly být umístěny severně od nových bytových domů, 
nebyly investorem vůbec zřízeny. A tak je tomu dosud.  

1. Žádám o poskytnutí informací o postupu MČ poté, co se tuto skutečnost dozvěděla, 
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zda byla tato skutečnost projednána na RMČ a ZMČ, k jakým závěrům tyto orgány 
dospěly.  
Žadatelem popisovaná záležitost nebyla projednána v orgánech Městské části Praha – 

Dolní Chabry.  

2. Žádám o poskytnutí informací, zda porušení závěrů EIA, porušení ÚR fáze F+G a 
porušení ÚP bylo projednáno s investorem a s jakými výsledky. 
Povinný subjekt v prvé řadě uvádí, že porušení závěrů EIA, porušení ÚR a fáze F + G a 
porušení ÚP nebylo v tuto chvílí konstatováno. Postup investora, zejm. dodržení závěrů 
EIA, ÚR fáze F + G a porušení ÚP, je předmětem zjišťování na příslušném Odboru 
stavebního úřadu Magistrátu hlavního města Prahy. Povinný subjekt s investorem otázku 
porušení v tuto chvíli neprojednával. 

 

3. Žádám o informaci, jakým způsobem bylo porušení všech výše uvedených věcí řešeno 
s odborem výstavby pro Prahu 8, který kolaudační souhlas vydal.  
Žadatel o poskytnutí informace vychází z předpokladu porušení „výše uvedených věcí“, 
nicméně v tuto chvíli je postup investora předmětem zkoumání, jehož výstup zatím není 
znám. Povinný subjekt sděluje, s ohledem na právě řečené, že s Odborem výstavby pro 
Prahu 8, tato záležitost řešena nebyla.  

 

4. Žádám o informaci, zda byla tato záležitost projednána s Magistrátem HMP a 
s jakými výsledky. 
Povinný subjekt v tuto chvíli shromažďuje potřebné informace a podklady pro projednání 
této záležitosti s Magistrátem hlavního města Prahy.  

 

5. Žádám o informaci, do jakého termínu budou nedostatky ve fázi F+G investorem 

odstraněny, tzn. do kdy bude veřejná zeleň investorem zřízena a předána občanům 

k užívání. 
Žadatel stále vychází z předpokladu, že došlo k porušení výše zmíněných rozhodnutí. 
Existence porušení je předmětem řízení. V případě, kdy bude porušení konstatováno, pak 
budou podniknuty kroky směřující k nápravě a odstranění nedostatků.  

 

6. Žádám o informaci, jaké další kroky MČ podnikne, aby bylo dodrženo ÚR fáze F+G 
a ÚP.  
Zda bylo nebo nebylo dodrženo, bude výsledkem přezkumného řízení. O tom povinný 
subjekt nerozhoduje. 

 
 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Lenka Drdová 
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