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Dolní Chabry 29.06.2022 

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám 

o zpřístupnění následujících informaci:  

 

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? 

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 

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. 

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. 

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, mimojiné, 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. 

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. 

 

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady 

nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v písemné formě a zaslat 

elektronicky na emailovou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji. 

 

 

S pozdravem a přáním příjemného dne 

 

 


