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Vážený pan 
Daniel Kajpr 
Něvská 585/16 
196 00  Praha 9 - Čakovice 
 

Váš dopis zn.   Č.j.  Vyřizuje  V Praze-Čakovicích  
   02224/2019 ÚMČPČ Laušová/283061410 dne 23. května 2019 

 
 

Vážený pane zastupiteli, 
 
 na Vaši interpelaci ze dne 13. května 2019 sděluji následující: 
 
Na základě Vašeho dotazu jsme analyzovali dostupné materiály, které souvisí se stavbou na pozemku 
parc. č. 234 a 235, obec Praha, k.ú. Čakovice. Z těchto dokumentů vyplývá, že městská část 
usnesením USN RM 486/2016 ze dne 22.08.2016 nesouhlasila s umístěním, demolicí stávajícího RD 
č.p. 234/27 vč. přístřešku a novostavbou bytového domu na pozemcích parc. č. 234 a 235  
v k.ú. Čakovice, ul. Řepová x Cukerní. Přes záporné stanovisko naší MČ k tomuto záměru stavby 
rozhodl stavební úřad ÚMČ Praha 18 svým rozhodnutím ze dne 01.06.2018 o umístění stavby a vydal 
stavební povolení na stavbu “Obytný dům na pozemcích parc. č. 234, 235, k.ú. Čakovice, ulice Cukerní 
234/27, Praha, Čakovice, Cukerní“. V rámci výzvy stavebního úřadu k vyjádření k podanému odvolání 
jste se dne 13.07.2018 připojil k odvolání občanů a trval jste jménem městské části na výše 
zmíněném usnesení RM 486/2016 ze dne 22.08.2016. V této době jste zastupoval MČ na základě plné 
moci starosty Ing. Alexandera Lochmana, Ph.D., ze dne 29.06.2018. Vážený pane zastupiteli, 
ujišťujeme Vás, že jsme v kontaktu s naším právním zástupcem a činíme všechny kroky tak, aby byly 
v souladu s výše uvedeným usnesením RM.  
 
K dotazu ohledně veřejné zakázky “Revitalizace Husova parku v Praze 9 – Čakovicích – I. etapa“ – 
celkem byly podány 4 nabídky. Dokumenty k této zakázce jsou uveřejněny a ke stažení na 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/revitalizace-husova-parku-v-praze-9-cakovicich-i-etapa). 
V příloze Vám zasíláme Zprávu o hodnocení nabídek. 
 

V úctě 
 

“otisk úředního razítka“             
Ing. Jiří Vintiška v.r. 
starosta MČ Praha-Čakovice 
 
 
Přílohy: Zpráva o hodnocení nabídek – veřejná zakázka “Revitalizace Husova parku v Praze 9 – 

Čakovicích – I. etapa“  


