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Vážený pane

dne 10. 02. 2020 obdržel Magistrát hlavního města Prahy (dále jen ,,Magistráť‘) Vaši žádost
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), ve věci Sídliště Kamýk (dále jen ,,žádost“).

Dovolte mi odpovědět na všechny Vaše otázky a podněty do Vašeho textu.

Žádám Vás o sdělení, na základě jakého podnětu (nebo pokynu odpovědného pracovníka)
pokračují jednání zástupců investorů a městské části Prahy 12 na přípravě návrhu na vylepšení
původního záměru investora. Pracovníjednám v tuto chvíli nepokračují, poslední se konalo
na podzim 2019. Samospráva hl m. Prahy (gesční radní) vyčkává na dohodu o dalším
postupu se samosprávou městské části Prahy 12 (gesční radní). Iniciátorem původních
pracovníchjednáník tomuto tématu bylo vedeniměstské části Prahy 12.

Pokud tento podnět (nebo pokyn odpovědného pracovníka) vychází z jakékoliv organizační
složky magistrátu hlavního města Prahy, žádám Vás o sdělení, kdo dal k těmto jednáním pokyn,
kdo je pověřen jejich vedením, kdo se těchto jednání jménem magistrátu hlavního města účastní
a jaký je průběžný výsledek těchto jednání. Iniciátorem původních pracovních jednání
k tomuto tématu bylo vedeni městské části Prahy 12. Podnět (nebo pokyn odpovědného
pracovníka) nevycházíz žádné organizačnísložkyMagistrátu hlavního města Prahy.

Pokud se magistrát hlavního města Prahy těchto jednání neúčastní, žádám o sdělení, kdo o
těchto jednáních magistrát hlavního města Prahy informuje a žádám o zpřístupnění těchto
informací nebo sdělení stanoviska, které přesně vyjadřuje obsah těchto informací. Pracovní
jednání v tuto chvíli nepokračují, samospráva hl. m. Prahy (gesční radní) vyčkává na dohodu
o dalšímpostupu se samosprávou městské části Prahy 12 (gesčníradní).

Dále Vás v návaznosti na Vámi poskytnutou informaci: „ve smyslu §30 stavebního zákona
studii „Dostavba sídliště Kamýk“ nikdo nezadal a nikdo ji ani nezaplatil4'žádám o sdělení, proč
tato studie, kterou ve svém písemném stanovisku nazýváte „skicou", byla veřejně prezentovaná
občanům pod označením „Urbanistická studie Dostavby sídliště Kamýk" a obsahuje mimo jiné i
logo hlavního města Prahy a byla prezentována jako společný projekt ÚR MHMP, MČ Praha
12, YIT a projekční kanceláře Hlaváček a partner (viz příloha 1, 2 a 3 této žádosti). O této
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veřejné prezentaci nemáme žádné informace. Byla-li tato „studie“ prezentována tak, jak
popisujete, včetně loga, jedná se o nešťastně zvolený postup i terminologii Jedná se o skicu
k diskusi a dalšímuprověřování, kteroupravděpodobněpracovněprojektantpojmenovaljako
„Urbanistická studie Dostavby sídlištěKamýk“.

Vzhledem k tomu, že byla studie pod tímto označením prezentována i veřejnosti, domnívám se,
že ji nyní nelze označovat za pouhou skicu. Váš názor respektujeme.

Žádám Vás tímto o poskytnutí informace, jakým způsobem se magistrát hlavního města Prahy
na vzniku studie (skici) „Dostavba sídliště Kamýk“ (viz příloha 1) podílel. Magistrát hlavního
města Prahy se na ní nepodílel nijak. Zástupce samosprávy - gesční radní hl. m. Prahy - se
účastnilpracovníchjednáni (konzultací).

Dále Vás žádám o poskytnutí informace, zda-li se Odbor pro oblast územního rozvoje a
územního plánu či jakákoli jiná organizační složka magistrátu hlavního města Prahy finančně
podílely na vzniku této studie (nebo skici či jakkoli tento projekt nazýváte) a to zejména
s ohledem na tvrzení technického ředitele společnosti YIT stavo s.r.o. pana v
denním tisku - a to konkrétně článku IDNES „Lidé se bouří proti výstavbě v Kamýku“, který
zde uvedl informaci, že vypracování studie zaplatily zúčastněné strany společně. Žádám Vás o
poskytnutí informace, zda-li se tento výrok zakládá na pravdě nebo nikoli. Ve smyslu § 17 odst.
2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li
účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na níže uvedenou
adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji. Dle našich informací se pan mýlí; „studie“
z veřejnýchprostředků hrazena nebyla a žádná organizačnísložkaMagistrátu hlavního města
Prahy se na němfinančně nepodílela.
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