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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 25.5.2022 

Vaši žádost o informace evidovanou u povinného subjektu pod sp.zn. MCPCH 01313/2022.  

 

Žadatel žádostí ze dne 25.5.2022 žádá o poskytnutí informací dle níže uvedeného (dále 

doslovný přepis části žádosti žadatele): 

 
Vážení, 

 
Žádám Vás tímto o poskytnutí následující informace: 

 
1) Zda MČ Dolní Chabry zamezovala nebo zamezuje vstupu veřejnosti na Parcelu, 

respektive Stezku. V případě, že MČ Dolní Chabry tak činí nebo učinila, žádám o 

poskytnutí jednoznačné identifikace opatření, aby mohl být podán soudní návrh na 

zrušení opatření obecné povahy, případně žaloba na ochranu před nezákonným 

zásahem správního orgánu.  

2) Jaké osoby se podílely na uzavření nájemní smlouvy mezi MČ Dolní Chabry a paní 

Danou Červenkovou týkající se Parcely, tj. jaké osoby se podílely na přípravě návrhu 

znění nájemní smlouvy, vyjednávaly znění nájemní smlouvy, nájemní smlouvu schválily 

a podepsaly. 

3) Zda MČ Dolní Chabry prověřovala, zda jednáním osob uvedených v předcházejícím 

bodu nedošlo k porušování povinnosti při správě cizího majetku, když došlo k uzavření 
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nájemní smlouvy mezi MČ Dolní Chabry a paní Danou Červenkovou týkající se Parcely, 

případně zda v této věci byl učiněn příslušný podnět a případně k jakému orgánu a pod 

jakou spisovou značkou.  

4) Jakým způsobem došlo k výběru nájemce a jaká opatření byla provedena k výběru 

nejvýhodnějšího nájemce a dodržení zásady nediskriminace a řádného nakládání se 

svěřeným majetkem. 

5) Z jakých důvodů je smlouva uzavřena na dobu neurčitou s faktickou nemožností jejího 

ukončení ze strany MČ Dolní Chabry.  

6) Jakým způsobem byla stanovena výše nájmu 30,- Kč/m2/rok a zda byla výše 

poměřována s tržní cenou Parcely 

7) Jaká opatření činí MČ Dolní Chabry proti zásahům do obecného užívání místních 

komunikací na pozemcích v jejím vlastnictví nebo jí svěřených v případě, kdy je 

obecnému užívání bráněno.  

 
 
Povinný subjekt k žádosti o poskytnutí informace sděluje následující:  

 

Informace požadovaná pod bodem 1): Povinný subjekt nezamezuje přístupu veřejnosti na Parcelu. 

Jak již bylo žadateli dříve povinným subjektem sděleno, Parcela je předem nájemní smlouvy.   

 

Informace požadovaná pod bodem 2): Uzavření nájemní smlouvy bylo schváleno na základě 

usnesení Rady MČ Dolní Chabry č. 888/22/RMČ ze dne 21.2.2022, jehož znění je dostupné na 

stránkách Městské části Praha – Dolní Chabry (https://www.dchabry.cz/zasedani-rmc). Na webových 

stránkách povinného subjektu může žadatel získat informaci o personálním složení orgánů povinného 

subjektu. Nájemní smlouva byla po projednání a schválení v orgánech povinného subjektu podepsána 

paní starostkou Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou.  

 

Informace požadovaná pod bodem 3): Uzavřením nájemní smlouvy nedošlo k porušení povinností 

při správě cizího majetku.  

 

Informace požadovaná pod bodem 4): Povinný subjekt oznámil ve smyslu ust. § 36 odst. 1 ve spojení 

s ust. § 3 odst. 2 a ust. 34 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze a na základě usnesení Rady 

MČ č. 888/22/RMČ ze dne 21.2.2022 záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1390 v k.ú. Dolní Chabry, 

zapsaného na LV 1087.  Potencionální zájemci měli právo se k záměru vyjádřit, popř. předložit své 

nabídky. Záměr byl vyvěšen na úřední desce povinného subjektu dne 28.2.2022. Povinný subjekt na 

základě oznámeného a zveřejněného záměru neobdržel žádnou nabídku či vyjádření. Povinný subjekt 

dodržel zásadu nediskriminace, transparentnosti i výběru nejvýhodnějšího zájemce.  

 

Informace požadovaná pod bodem 5): Ustanovení nájemní smlouvy v otázce doby nájmu a jejího 
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ukončení jsou výsledkem jednání mezi smluvními stranami.  

 

Informace požadovaná pod bodem 6): Výše nájemného byla stanovena v souladu s usnesením Rady 

MČ č. 0345/005/RMČ ze dne 17.1.2005 o pronájmu pozemků. V případě pozemků užívaných jako 

ostatní plochy stanoví jmenované usnesení nájemné na částku 30,- Kč/m2/rok.  

 

Informace požadovaná pod bodem 7): Žadatel vymezuje otázku poměrně obecně, nicméně povinný 

subjekt sděluje, že nyní ani v minulosti neeviduje případy, kdy by docházelo k zásahům do obecného 

užívání místních komunikací. Pokud by k takovým zásahům došlo, bude povinný subjekt postupovat 

v souladu s příslušnými právními předpisy.  

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

výše uvedenou adresu. 

 
S pozdravem 

 

 

 
 

 

Mgr. Lenka Drdová 

tajemnice 
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