81. Žádost o informaci – stanovisko k umístění stánku na prodej jízdenek pro okružní
jízdy Prahou na adrese Pařížská 2, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – hodnotící stanovisko k umístění stánku na prodej jízdenek
pro okružní jízdy Prahou na adrese Pařížská 2, Praha 1, zda doporučit nebo nedoporučit.
V případě stanoviska nedoporučit žádám o vysvětlení proč, resp. jaké normy a hodnocení byly
použity, včetně odkazů na případné vyhlášky a zákony.
Žádost neobsahovala zákonné náležitosti, proto byla žadateli zaslána Výzva k jejich doplnění
- ust. § 14 odst. 2 InfZ. Náležitosti byly doplněny.
Tržní řád jako nařízení hlavního města Prahy byl vydán na základě zmocnění obsaženého v §
18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). na
základě tohoto zmocnění může obec vymezit místa, na nichž lze mimo provozovnu určenou
k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím realizovat nabídku, prodej zboží a poskytování
služeb, zároveň může určit dobu prodeje, druh prodávaného zboží a další pravidla či omezení.
O zařazení jednotlivých míst do tržního řádu rozhoduje v rámci příslušného legislativního
procesu Rada hlavního města Prahy, která vydává obecně závazný právní předpis, závazný
pro všechny subjekty a občany, v němž stanovuje konkrétní místa, kde lze na území hlavního
města Prahy mimo kolaudované provozovny nabízet, prodávat zboží či poskytovat služby.
Hlavní město sice návrhy všech právních předpisů projednává před jejich přijetím
s městskými částmi, vydávání samotných právních předpisů je ovšem věcí příslušného orgánu
hlavního orgánu, v případě tržního řádu je tímto orgánem Rada hlavního města Prahy. Samo
podání návrhu tak neznamená, že navrhované místo bude schváleno a zařazeno do přílohy č. 1
k tržnímu řádu. Žadatel nemá na zařazení tržního místa právní nárok. Při posuzování
jednotlivých žádostí je vycházeno z celé řady aspektů, především ze zveřejněného záměru na
postupné snižování počtu míst v centrální části města.
Navrhované tržní místo nerespektuje hlavním městem deklarovaný záměr na snižování počtu
prodejních míst a prodej jízdenek je v současné době realizován na území Prahy 1 dostatečně
(13 tržních míst, z toho 1 tržní místo je provozováno přímo v Pařížské ulici). Proto nebylo
navrhované místo doporučeno.
(žádost byla podána a výzva zaslána dne 27.04. 2016, vyřízena dne 13.05.2016 – řešil Odbor
živnostenský a Odbor dopravy ÚMČ Praha 1)
82. Žádost o informaci ve věci výpovědi z nájmu nebytového prostoru, Václavské
náměstí 12, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – výpověd´ z nájmu nebytového prostoru, Václavské nám. 12,
Praha 1:
- předložení stížnosti, usnesení /5. schůze/ ze dne 16.02.2016, UR16_0180
- sdělení reakce na vyjádření nájemce ze dne 12.02.2016
sdělení důvodu, z nichž Městská část Praha 1 dovozuje, že je nájemce povinen platit za
umístění výstrčí SVJ Václavské náměstí 12, Praha 1
- sdělení, z jakého důvodu nebylo nájemci umožněno seznámit se s důvody výpovědi
nájmu
Byla zaslána Výzva k doplnění Plné moci, která byla žadatelem doplněna a požadované
informace byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 03.05.2016 , výzva a doplnění 05.05.2016, vyřízena dne 18.05.2016
– řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
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83. Žádost o poskytnutí informace – povolení k focení modelů profesionálním
fotografem na území Prahy 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace: zda se vyžaduje povolení k focení modelů profesionálním
fotografem na území Prahy 1, focení bez stativu, nebudou zobrazeny památky, nebude zabírán
veřejný prostor.
Jakým způsobem se podává žádost k povolení, jaké jsou poplatky?
Pokud se nejedná o soukromé fotografování, nutné požádat o vydání povolení k audiovizuální
tvorbě Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 1. Žádost naleznete na www.praha1.cz –
Potřebuji si vyřídit-odbor-odbor dopravy. Na této žádosti jsou uvedeny veškeré potřebné
podklady pro vydání povolení. Místní poplatek činí 10,- Kč/1 m2 za den. Konkrétně Karlův
most je zpoplatněn za 250 000,- Kč a k vydání souhlasného povolení Odboru dopravy musí
předcházet povolení v usnesení Rady Městské části Praha 1.
(žádost byla podána dne 05.05.2016 a vyřízena dne 12.05.2016 – řešil Odbor dopravy ÚMČ
Praha 1)

