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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se smluvních vztahů uzavřených mezi
MČ Praha 7 a stavebníky na území MČ

Vážený pane řediteli,
dne 5. srpna 2016 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se smluvních
vztahů uzavřených mezi MČ Praha 7 a stavebníky na území MČ od 1. ledna 2007. Na základě této žádosti Vám
sdělujeme, že Městská část Praha 7 má veškeré své smlouvy zveřejněné online na svých webových stránkách a jsou
přístupné všem bez omezení. K Vašim konkrétním požadavkům uvádíme:
1) a) Městská část od r. 2007 uzavřela dvě smlouvy, v nichž budoucí stavebník poskytuje finanční plnění a
městská část se v určité míře zavazuje poskytnout součinnost.
Konkrétně se jedná o tyto smlouvy
– Dohoda o spolupráci č. 03/ORZ/2016 se spol. Daramis Estate s.r.o., kde je předmětem smlouvy změna
technického řešení úpravy venkovní parkovací plochy před objektem. Stavebník složil při podpisu této
smlouvy na účet MČ peněžitou jistotu odpovídající předpokládaným nákladům potřebným na realizaci
této změny. MČ se zavázala poskytnout součinnost v projednání této změny a nemařit realizaci projektu
Argentinská Office Building, pakliže bude prováděna v souladu s již vydaným Stavebním povolením.
- Darovací smlouva č. 05/ORZ/2016 se společností City Holešovice a.s., kde se stavebník zavazuje
poskytnout finanční dar na potřeby dalšího rozvoje a rozšíření školských zařízení v lokalitě a MČ se
zavázala poskytnout součinnost v řízení o vydání územního rozhodnutí výhradně v rozsahu její samostatné
působnosti.
b) Dále MČ Praha 7 uzavřela od r. 2007 čtyři darovací smlouvy, v nichž se stavebník zavazuje poskytnout MČ
finanční dar za účelem rozvoje MČ či na potřeby dalšího rozvoje a rozšíření školských zařízení v lokalitě. MČ
se v těchto smlouvách zavázala pouze dar přijmout a použít jej k účelu, k němuž je dar poskytován. MČ se
v těchto smlouvách k žádné součinnosti nezavázala
2) Městské části nemají dle Statutu hl. m. Prahy předánu kompetenci uzavírat plánovací smlouvy ve smyslu §66
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. MČ Praha 7 z tohoto důvodu
neuzavřela žádnou plánovací smlouvu ve smyslu §66 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů.
3) Podepsané verze smluv dle bodu 1) Vám zasíláme nascanované v příloze.
4) Správní rozhodnutí jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti, která je na výkonu samosprávy
nezávislá a jejich vydání není nijak provázáno s uzavíráním těchto smluv. Po datu uzavření smluv dle bodu 1a)
nebyla ve stejné věci vydána žádná správní rozhodnutí.
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Ing. arch. Tereza Marková
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Dohoda o spolupráci č. 03/ORZ/2016 mezi MČ a spol. Daramis Estate s.r.o. ze dne 29. 6. 2016
Darovací smlouva č. 05/ORZ/2016 mezi MČ a spol. City Holešovice a.s.ze dne 25. 7. 2016
Darovací smlouvu mezi MČ a spol. CARASCO s.r.o. ze dne 12. 12. 2008
Darovací smlouva mezi MČ a spol. Světova s.r.o. ze dne 17. 12. 2008
Darovací smlouvač. 01/ORZ/2016 mezi MČ a spol. Vivus Aréna a.s. ze dne 15. 6. 2016
Darovací smlouva č. 04/ORZ/2016 mezi MČ a spol. Vivus Argentinská a.s. ze dne 25. 7. 2016
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