13. Žádost o poskytnutí informace – veškeré smlouvy mezi Městskou částí Praha 1 a
společností Českomoravská komoditní burza Kladno
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Veškeré smlouvy mezi Městskou částí Praha 1 a společností Českomoravská komoditní
burza Kladno, Kročehlavy, náměstí Sítná 3127 a jejich Dohodců:
• FIN-servis, a.s. se sídlem Dr. Vrbenského, 2040, Kladno
• MM TRADER CZ, a.s. se sídlem Arbesova 492, Kladno
• PROSPEKSA, a.s. se sídlem Neklanova 152/44, Praha 2 – Vyšehrad
2. Zadávací podmínky vztahující se k zadávacím řízením resp. poptávkovým řízením
realizovaným v letech 2013 až 2016, v rámci nichž došlo ze strany Městské části Praha 1
k uzavření smlouvy s výše uvedenými Dohodci společnosti Českomoravská komoditní burza
Kladno, se sídlem Kladno, Kročehlavy, náměstí Sítná 3127, bylo-li takové zadávací nebo
poptávkové řízení realizováno.
Městská část Praha 1 nerealizovala v letech 2013-2016 žádné zadávací nebo poptávkové
řízení s dohodci FIN-servis, a.s. se sídlem Dr. Vrbenského, 2040, Kladno, MM TRADER CZ,
a.s. se sídlem Arbesova 492, Kladno a PROSPEKSA, a.s. se sídlem Neklanova 152/44,
Praha 2 – Vyšehrad.
(žádost byla podána dne 25.01.2017 a vyřízena dne 09.02.2017 – řešilo Oddělení právní ,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
14. Žádost o poskytnutí informace – rozestavěná bytová jednotka 757/9, Haštalská 21,
Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – rozestavěná bytová jednotka 757/9, Haštalská 21, Praha 1:
- řezy podkrovím bytu – zřetelně vyznačit výšku stávajícího krovu od podlahy, výšku
vaznice, pozednice, nadezdívek, hřebene a sklon střechy
- stávající stavbu podlah – její nosné prvky
- stávající rozvody tzb – jsou v současné době nějaké rozvody již realizované?
Žadateli bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14, odst. 7, písm. b).
Povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 11, odst.1, písm. b) a § 15 InfZ.
Informace týkající se řezů, stávajících skladeb podlah a rozvodů tzb, jsou informacemi, které
vznikly – byly vytvořeny při přípravě pro rozhodnutí Městské části Praha 1, zda prodat
rozestavěnou bytovou jednotku č. 757/9 ve výběrovém řízení. Jde současně o informace
vytvořené pro povinný subjekt v souladu se zák. č. 131/2000 Sb., zejména pro rozhodnutí
orgánů Městské části Praha 1. O prodeji bylo povinným subjektem sice rozhodnuto, nicméně
v souladu s Podmínkami výběrového řízení, kterého se žadatel účastnil a které svou účastí ve
výběrovém řízení a prohlášením v rámci podané nabídky akceptoval včetně zásad smlouvy o
převodu vlastnictví o převodu rozestavěné jednotky, by poskytnutím informace došlo
k porušení akceptovaných Podmínek a zásad smlouvy, zejména článku 3.2 zásad smlouvy o
převodu rozestavěné jednotky. Zde je jednoznačně konstatováno, kdy se nabyvatel stává
vlastníkem projektové dokumentace a kdy je mu tato dokumentace protokolárně předána.
Nelze proto s ohledem na rovné postavení všech zájemců ve výběrovém řízení porušit
stanovené Podmínky a ani zčásti předat informace chráněné v souladu s § 11, odst. 2, písm. b)
zák. č. 106/1999 Sb., právem třetí osoby k předmětu autorského práva. Úřad městské části
Praha 1 není oprávněn tuto informaci poskytnout.
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(žádost byla podána dne 30.01.2017, oznámení dne 08.02.2017 a vyřízena-rozhodnutí dne
23.02.2017 – řešil Odbor technické a majetkové správy - oddělení správy nemovitostí a
privatizace ÚMČ Praha 1)
15. Žádost o poskytnutí informace – rozestavěná bytová jednotka 757/7, Haštalská 21,
Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - rozestavěná bytová jednotka 757/7, Haštalská 21, Praha 1:
- řezy podkrovím bytu – zřetelně vyznačit výšku stávajícího krovu od podlahy, výšku
vaznice, pozednice, nadezdívek, hřebene a sklon střechy
- stávající stavbu podlah – její nosné prvky
- stávající rozvody tzb – jsou v současné době nějaké rozvody již realizované?
Žadateli bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14, odst. 7, písm. b).
Povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 11, odst.1, písm. b) a § 15 InfZ.
Informace týkající se řezů, stávajících skladeb podlah a rozvodů tzb, jsou informacemi, které
vznikly – byly vytvořeny při přípravě pro rozhodnutí Městské části Praha 1, zda prodat
rozestavěnou bytovou jednotku č. 757/7 ve výběrovém řízení. Jde současně o informace
vytvořené pro povinný subjekt v souladu se zák. č. 131/2000 Sb., zejména pro rozhodnutí
orgánů Městské části Praha 1. O prodeji bylo povinným subjektem sice rozhodnuto, nicméně
v souladu s Podmínkami výběrového řízení, kterého se žadatel účastnil a které svou účastí ve
výběrovém řízení a prohlášením v rámci podané nabídky akceptoval včetně zásad smlouvy o
převodu vlastnictví o převodu rozestavěné jednotky, by poskytnutím informace došlo
k porušení akceptovaných Podmínek a zásad smlouvy, zejména článku 3.2 zásad smlouvy o
převodu rozestavěné jednotky. Zde je jednoznačně konstatováno, kdy se nabyvatel stává
vlastníkem projektové dokumentace a kdy je mu tato dokumentace protokolárně předána.
Nelze proto s ohledem na rovné postavení všech zájemců ve výběrovém řízení porušit
stanovené Podmínky a ani zčásti předat informace chráněné v souladu s § 11, odst. 2, písm. b)
zák. č. 106/1999 Sb., právem třetí osoby k předmětu autorského práva. Úřad městské části
Praha 1 není oprávněn tuto informaci poskytnout.
(žádost byla podána dne 30.01.2017, oznámení dne 08.02.2017 a vyřízena-rozhodnutí dne
23.02.2017 – řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení správy nemovitostí a
privatizace ÚMČ Praha 1)
16. Žádost o poskytnutí informace – seznam všech nebytových prostor v majetku
Městské části Praha 1, které v současné době nejsou pronajaty ani jinak využívány
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - seznam všech nebytových prostor v majetku Městské části
Praha 1, které v současné době nejsou pronajaty ani jinak využívány, a jejichž podlahová
plocha přesahuje 600 m2.
Přehled nebytových prostor:
• Haštalská 749/4, výměra 661,1 m2
• Národní 1987/22 a 116/20, výměra 1042 m2
• Maiselova 41/21, výměra 1042 m2
Všechny volné nebytové prostory, vhodné k pronajmutí, které se nacházejí v nemovitostech
svěřených do péče Městské části Praha 1, jsou postupně vyvěšovány v nabídce volných
nebytových prostorů, a to v souladu s § 36, odst. 1, zák. č. 131/2000 Sb.
Nabídku volných nebytových prostor v nemovitostech Městské části Praha 1 lze nalézt na
internetové adrese http://reality.praha1.cz.
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(žádost byla podána dne 31.01.2017 a vyřízena dne 13.02.2017 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
17. Žádost o poskytnutí informace – nepovolené užívání komína restaurace Tbilisi,
Tomášská 21/14, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Podle jakého konkrétního právního předpisu a jeho částí postupuje odbor výstavby, když
umožňuje majiteli stavby-komína jej bez stavebního povolení používat?
Stavební úřad postupuje dle stavebního zákona za použití § 3 správního řádu.
(žádost byla podána dne 01.02.2017 a vyřízena dne 13.02.2017 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
18. Žádost o poskytnutí informace – počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1
v lednu 2017
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - počet zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1 v lednu
2017.
Počet zaměstnanců v lednu 2017 byl 319 fyzických, resp. 314,551 přepočtených osob.
(žádost byla podána dne 05.02.2017 a vyřízena dne 14.02.2017 – řešilo Oddělení personální
ÚMČ Praha 1)
19. Žádost o poskytnutí informace – sdělení č.j. SUMCP1/205303/2016/VÝS-Zj-3/136
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – sdělení č.j. SUMCP1/205303/2016/VÝS-Zj-3/136:
který referent byl příjemcem shora uvedeného sdělení?
Povinný subjekt posoudil žádost a poskytl takové informace, které jsou mu dostupné v rámci
jeho úřadu, vztahují se k jeho působnosti a nepřekračují rozsah jeho pravomocí, podle § 14,
odst. 5, písm. d) InfZ – příjemcem byla Bc. Jana Z.
(žádost byla podána dne 07.02.2017 a vyřízena dne 16.02.2017 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)

