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Váš dopis ze dne: 
29.06.2022 

naše značka: 
MCPCH 01708/2022 

vyřizuje: 
Drdová Lenka 

datum: 

30.06.2022 

 

 

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 obdržela dne 29. 6. 2022 Vaši žádost o informace podle 

zákona č. 106/1999 Sb. vedenou u městské části pod sp.zn. MCPCH 01708/2022: 

 

 

1) Jak dopadly zápisy do mateřských škol, resp. jak velký je převis nepřijatých dětí nad 
počtem volných míst, resp. přijatých dětí? Jak budou vyřešeny případy dětí, které se do 
školek nedostaly a mají nárok na přijetí k předškolnímu vzdělávání? 

 

Městská část je v pravidelném kontaktu s ředitelkami mateřských školek ohledně zápisu 
na školní rok 2022/2023. V současné době bylo ukončeno správní řízení. V rámci 
správního řízení dle zák. 561/2004 Sb. školský zákon byl počet volných míst v MŠ 
Chaberáček 16, MŠ Beranov 10 a MŠ Bílenecké nám. 15. Počet přijatých dětí byl po 
podání přihlášek dle správního řízení MŠ Chaberáček 16, MŠ Beranov 10 a MŠ 
Bílenecké nám. 15.  
 

Na dotaz Jak budou vyřešeny případy dětí, které se do školek nedostaly a mají nárok na 
přijetí k předškolnímu vzdělávání? 

 

Zákonný nárok na předškolní vzdělávání mají pouze děti rok před nástupem na základní 
školu a děti s odkladem školní docházky – tyto děti byly přijaty všechny. 
U ostatních dětí, které nemají zákonnou povinnost předškolního vzdělávání, ještě 
mateřské školky neuzavřely jejich přijetí z důvodů vysokého počtu duplicit 
přihlášených dětí ve všech třech mateřských školkách. V těchto případech musí 
mateřské školky čekat na vyjádření rodičů, pro kterou školku se rozhodli a tím budou 
následně uvolněna další volná místa. 
 

 

2) Jaké důvody vedly k tomu, že do dnešního dne nebyl uzavřen dodatek číslo 5 mezi 
developerem Star Group a městskou částí? Poprosím o přiložení návrhu dodatku číslo 
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5 mezi městskou částí a developerem Star Group a to včetně návrhu dodatku, o kterém 

vyjednávali vaši bývalí koaliční partneři z ODS a Volby pro Chabry. 

 

Dodatek číslo 5 nebyl uzavřen do dnešního dne, protože nezískal dostatečnou politickou 
podporu většiny ze všech 15 zastupitelů městské části Praha-Dolní Chabry, tedy 

minimálně 8 hlasů. V příloze zasíláme návrh Dodatku č. 5 předložený Zastupitelstvu 
městské části Praha-Dolní Chabry na zasedání dne 28. 2. 2022., který nebyl schválen.   
 

3) Je pravdou, že komunitní centrum v Nových Chabrech není zkolaudováno pro užívání 
dětmi? Pokud tomu tak skutečně, tak kdo z městské části za toto nese odpovědnost? Do 
jakého data bude sjednána náprava? Žádám o přiložení kolaudačního 
rozhodnutí/kolaudačního souhlasu. 
 

Komunitní centrum je dle informace od zástupce developera Nové Chabry development 
s.r.o v současné době zkolaudováno jako kavárna. Již nyní započal proces rekolaudace 
prostor pro účely užívání pro dětskou skupinu, k čemuž jsou nutné drobné stavební 
úpravy. Rekolaudace se očekává v řádu měsíců. Komunitní centrum, jeho kolaudace, 
jsou plně v rukou developera Nových Chaber. Městská část se může formou spolupráce 
výhledově dohodnout na podmínkách provozování. Minulý rok probíhala jednání mezi 
developerem a zájemcem o provozování komunitního centra, který měl plnou podporu 
městské části. Nakonec se s developerem nedohodli na podmínkách provozu, a to i 
z důvodu, že aby byl provoz výdělečný, je třeba mít možnost částečně provozovat i 
vlastní občerstvovací zařízení. To se nepodařilo prosadit, neboť restaurace A posto má 
ve své smlouvě uzavřenou konkurenční doložku a v rámci projektu Nových Chaber tak 
nemůže vzniknout konkurenční podnik. Snaha o společné hledání provozovatele nebyla 
první. Nikdo z městské části nenese odpovědnost. Kolaudační rozhodnutí Vám může 
předložit developer. 
 

4) Objekt bývalé restaurace U Kulhánků (Spořická 249) má být přestaven na bytový dům 
o 2 – 3 nadzemních podlažích s cca 9 bytovými jednotkami. Opravdu tomu tak je? Pokud 
ano, kdo se zabývá tím, že tento objekt, mimo jiné, zcela změní historický ráz přilehlého 
okolí? Nemluvě o dalších velmi výrazných dopadech této stavby. Žádám o přiložení 
plánu stavby či jiných dokumentů, které má městská část k dispozici. 

 

Objekt bývalé restaurace U Kulhánků bude objektem se smíšeným využitím, který 
přinese na Hrušovanské náměstí i služby. Objekt má celkem tři patra, třetí ustupující. 
Výškově zachovává dosavadní výšku objektu tím, že střecha bude pultová. Zůstane 

zachován půdorys původní budovy a historické sklepy. V přízemí bude prodejna a 
italské bistro. Ve druhém a třetím patře bude celkem 7 malometrážních bytů. Městská 
část není investorem této stavby a projekt je ve vlastnictví majitele objektu.  Jelikož 
pozemek pod budovou U Kulhánků dle územního plánu nepodléhá žádným omezením 
stran využití území příslušným kódem, mohl se výškově odvíjet právě od bytového 
domu na druhé straně náměstí vedle restaurace U Karla. 

 

Na Vaši žádost o přiložení plánu stavby či jiných dokumentů, které má městská část 
k dispozici:  



Plány stavby nebo studie jsou vlastnictvím architekta, potažmo investora a bez jeho 
souhlasu je nemůžeme předávat dál. 
 

 

5) Z jakého důvodu dosud neproběhla, již loni avizovaná, úprava dětského hřiště 
v Klášterecké ulici, na kterou přichystala projekt paní Zimová? Žádám o přiložení 
projektu na úpravu tohoto místa.  
 

Rada městské části schválila usnesením č. 692/21/RMČ dne 4. 6. 2021 zadání opravy a 
doplnění stávajícího hřiště Klášterecká s předpokládanou hodnotou kolem 500 000 Kč 
dle projektu Pavlíny Zimové. Záměr jsme řádně vyvěsili a avizovali poptávku, nikdo se 
však do výběrového řízení nepřihlásil. Projekt je přiložen v příloze. 

 

 

 

V souladu s Vaším požadavkem zasíláme žadateli odpověď prostřednictvím emailu na 

uvedenou adresu. 

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

http://www.dchabry.cz/zadosti-o-informace. 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková 

Starostka 

 

 

 

Přílohy: 
- Dodatek 5 

- Smlouva o spolupráci 
- Klášterecká – oprava hřiště 

Mgr. Kateřina 
Šilhová 
Šafránková

Digitálně podepsal 
Mgr. Kateřina 
Šilhová Šafránková 
Datum: 2022.06.30 
14:35:13 +02'00'
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