56. Žádost o poskytnutí informace – záznam o využívání údajů z registru obyvatel ze
strany Městské části Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - záznam o využívání údajů z registru obyvatel mé osoby za rok
2016 ze strany Městské části Praha 1, sdělení osob a jejich důvodů, které je vedly za
Městskou část Praha 1 k využití údajů ve všech 14 případech.
Žadateli byla zaslána výzva k upřesnění žádosti - § 14, odst. 5b) InfZ. Žádost byla upřesněna
a informace poskytnuta.
Kontrolou údajů pod pořadovými čísly 1.,2.,3.,5.,10.,12.,15.,22.,24. až 29., Výpis údajů pro
obce – Městská část Praha 1 volby č.j. UMCP1 031259/2015 resp. Výpis údajů pro obce Městská část Praha 1 č.j. UMCP1 024930/2016 bylo ve všech případech zjištěno, že jde o
hromadné stažení dat voličů pro údržbu stálého seznamu voličů, zpracovaného automatem.
Žádný úředník data jednotlivých osob (obyvatel) neprohlížel.
Stažení dat voličů je prováděno 1x za měsíc. Dne 14.02.2016 bylo opakované stažení za leden
z důvodu problému na straně centrálního výdejce dat. Dne 01.08.2016 je vidět opakované
generování dat v 05:11:00 a v 07:37:00, důvodem je patrně problém na straně výdejce,
Městská část Praha 1 obdržela jednu sadu dat.
(žádost byla podána dne 05.04.2017, výzva dne 10.04.2017, upřesněna 12.04.2017, vyřízena
dne 27.04.2017 – řešil Odbor informatiky ÚMČ Praha 1)
57. Žádost o poskytnutí informace – spol. AMÁDEUS REAL, a.s. – objekt č.p. 741, k. ú.
Staré Město, obec Praha
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - zda spol. AMÁDEUS REAL, a.s. ve vztahu k objektu č.p. 741,
k.ú. Staré Město, obec Praha:
a) ohlásila k datu podání této žádosti Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 1, že by
stav budovy č.p. 741, k. ú. Staré Město, obec Praha, byl havarijní nebo sám odbor
výstavby nařídil provedení stavebních prací z důvodu havarijního stavu uvedené budovy.
b) podala podání této žádosti Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 1 návrh na
zahájení územního rozhodnutí či stavebního řízení podle zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, platném znění.
Ke dni 06.04.2017 nebylo zahájeno územní, stavební řízení na základě podané žádosti
jmenované společnosti ani z podnětu správního orgánu v uvedené věci.
(žádost byla podána dne 06.04.2017 a vyřízena dne 21.04.2017 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
58. Žádost o poskytnutí informace – správní řízení UMCP1 192442/2016/01, jednání ze
dne 17.11.2016
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. V souvislosti se správním řízením vedeným vaším úřadem pod sp. zn. UMCP1
192442/2016/01, zda byl v souvislosti s jednáním ze dne 17.11.2016 vydán Úřadem městské
části Praha 1 příkaz (popř. zahájeno správní řízení) vůči osobám, které jsou uvedeny
v policejním protokole, který tvoří součást spisu.
V souvislosti s jednáním ze dne 17.11.2016 byly vydány příkazy ve věci osob A.C., L.R. V.P.
V. S. Ve věci osoby K.V. nebyl příkaz vydán, neboť se jedná o mladistvou osobu.
2. Která z osob podala proti příkazu odpor a zda tento odpor byl včasný.
Ani jedna z osob nepodala proti příkazu odpor.
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3. Zaslání kopie oznámení přestupku ze strany Policie ČR, místního oddělení Letná, iniciační
písemnosti, včetně příloh vedeného ve správním spise vašeho úřadu sp. zn. S UMCP1
192442/2016/01 pod agendovým číslem S UMCP1 192442/2016/01 a pořadovým číslem 1
ve sběrném archu tohoto dopisu.
Kopie byly poskytnuty.
4. Zaslání kopie písemnosti vedené ve správ. spise vašeho úřadu S UMCP1 192442/2016/01
pod agendovým číslem UMCO 032264/2017, v jejíž příloze byl postoupen spisový materiál
Magistrátu hl. m. Prahy.
Kopie byly poskytnuty
(žádost byla podána dne 07.04.2017 a vyřízena dne 22.04.2017 – řešil Odbor občansko
správních agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)
59. Žádost o poskytnutí informace – realizace záměru pronájmu garáží, Jakubská 3,
Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí:
1. Jaké byly podmínky pro výběr přihlášených uchazečů k záměru dle usnesení Rady městské
části Praha 1 č. UR16_1288 ze dne 15.11.20156?
2. Z jakého důvodu bylo usnesením Rady městské části Praha 1 č. UR17_0016 ze dne
04.01.2017 schváleno uzavření nájemní smlouvy s F.K a J.S.?
3. Z jakého důvodu bylo usnesením Rady městské části Praha 1 č. UR17_0016 ze dne
04.01.2017 rozhodnuto nevybrat žádného zájemce pro garáže na pozemcích parc. č. 663/7
a parc. č. 663/8?
4. Z jakého důvodu bylo usnesením rady městské části Praha 1 č. UR17_0213 ze dne
21.02.2017 schváleno uzavření nájemní smlouvy se Z.V a L.V.?
Žádost neobsahovala zákonné náležitosti - § 14, odst. 2 InfZ, byla zaslána výzva k jejich
doplnění. Náležitosti byly doplněny.
(žádost byla podána dne 04.04.2017, výzva dne 10.04.2017, doplněno dne 10.05.2017 – řeší
Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
60. Žádost o poskytnutí informace – pronájem nebytových prostor – Maiselova 8,
Týnská ulička 2, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - zda jsou nebytové prostory pronajímány a do kdy je platná
nájemní smlouva:
- Maiselova 62/8, Josefov, Praha 1
- Týnská ulička 628/2, Staré Město, Praha 1
K uvedeným nebytovým prostorům jsou uzavřeny nájemní smlouvy na dobu neurčitou.
(žádost byla podána dne 12.04.2017 a vyřízena dne 26.04.2017 – řešil Odbor technické a
majetkové správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
61. Žádost o poskytnutí informace – Rozhodnutí o odstranění stavby na budovy
Václavské náměstí 47, Revoluční 30, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – zda bylo vydáno Rozhodnutí o odstranění stavby na budovy
Nové Město č.p.1601 - Václavské náměstí 47 a č.p. 1502 - Revoluční 30. V případě, že již
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rozhodnutí vydáno bylo, na jednu, na druhou či na obě budovy, žádáme o poskytnutí jejich
kopie.
Rozhodnutí o odstranění stavby bylo vydáno na objekt č. p. 1601, Václavské náměstí 47.
Bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů - § 17, odst. 5 InfZ. Náklady byly uhrazeny a
kopie dokumentu poskytnuta.
(žádost byla podána dne 13.04.2017, oznámení dne 24.04.2017, úhrada dne 26.04.2017 a
kopie dne 27.04.2017 – řešilo Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
62. Žádost o poskytnutí informace – podrobný seznam a kvantifikace veškerých
finančních prostředků, jež byly Městskou částí Praha 1 v letech 2008 až 2017 (včetně)
poskytnuty Společenství vlastníků jednotek domu Vodičkova 9, č.p. 730, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
(i) podrobný seznam a kvantifikace veškerých finančních prostředků (např. dotace, návratná
finanční výpomoc, úvěry, zápůjčky atd.), jež byly Městskou částí Praha 1 v letech 2008 až
2017 (včetně) poskytnuty Společenství vlastníků jednotek domu Vodičkova 9, č.p. 730,
Praha 1 se sídlem Vodičkova 730/93, Praha 1 (dále jen „SVJ Vodičkova“, a to včetně
uvedení právních titulů a ostatních důvodů.,, které k poskytnutí finančních prostředků
tomuto subjektu vedly, a dále
(ii) podrobný seznam všech právních jednání, která Městská část Praha 1, jako člen SVJ
Vodičkova, učinila v letech 2008 až 2018 (včetně) v souvislosti s jejím členstvím v SVJ
Vodičkova, zejména souhlasy s majetkoprávními jednáními SVJ Vodičkova – jako
například souhlasy se získáváním úvěrů či třetích subjektů, sjednáváním zástavních smluv,
získávání dotačních prostředků apod., a to včetně uvedení skutečného obsahu těchto
právních jednání.
Žadateli bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14, odst. 7, písm. b) InfZ.
Požadované dokumenty byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 13.04.2017, oznámení dne 20.04.2017, vyřízena dne 05.05.2017 –
řešil Odbor finanční a Odbor technické a majetkové správy – oddělení privatizace a SVJ
ÚMČ Praha 1)
63. Žádost o poskytnutí informace – kopie všech rozhodnutí o povolení kácení stromů
v k. ú. č. 727091 Praha, Malá Strana
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Kopie všech rozhodnutí o povolení kácení stromů v k. ú. č. 727091 Praha, Malá Strana,
které povinný subjekt vydal ode dne 01.01.2017 do dne 17.04.2017.
2. Kopie všech žádostí o povolení kácení stromů, na základě kterých byla vydána rozhodnutí o
povolení kácení uvedené v bodě č. 1 této žádosti.
3. Kopie dendrologických posudků nebo jiných odborných posudků (a jiné dokumentace),
které byly vypracovány v řízeních o povolení kácení stromů, ke kterým se vztahují
rozhodnutí o povolení kácení stromů, uvedené v bodě č. 1 této žádosti.
V období od 01.01.2017 do 17.04.2017 vydal odbor životního prostředí jako místně, věcně i
funkčně příslušný správní orgán ve věcech ochrany přírody a krajiny podle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 3 rozhodnutí o povolení kácení dřevin v k. ú. Malá
Strana.
Technická správa komunikací podala žádost o kácení 1 ks pyramidálního topolu, rostoucího
na náplavce na Kampě. Stav stromu byl správnímu orgánu znám, jelikož i na náš úřad přišlo
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několik stížností na padající větve z tohoto stromu. Strom byl ve špatném zdravotním stavu a
představoval bezpečnostní riziko pro své okolí. Na jeho místo bude v dohledné době vysazen
nový strom. Znalecký posudek nebyl potřebný, špatný stav stromu byl zjevný.
Úřad vlády České republiky podal žádost o kácení 1 břízy u Strakovy akademie. Bříza byla
napadena dřevokaznou houbou a rostla na nevhodném místě blízkosti budovy. Znalecký
posudek správní orgán k posouzení stavu stromu nepotřeboval.
Velvyslanectví USA v Praze podalo žádost o povolení kácení většího množství stromů
v areálu zahrady jejich ambasády, Důvodem ke kácení byly stavební úpravy oplocení a
bezpečnostního zabezpečení areálu ambasády. Jelikož důvodem ke kácení nebyl stav stromů,
ale jejich kolize s plánovanou stavbou, správní orgán neposuzoval stav stromů, ale závažnost
důvodu.
Kopie žádostí a rozhodnutí byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 13.04.2017 a vyřízena dne 28.04.2017 – řešil Odbor životního
prostředí ÚMČ Praha 1)
64. Žádost o poskytnutí informace – dispoziční změny (vestavba dvou půdních bytů)
v domě na adrese Novomlýnská 3, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - v jakém časovém horizontu plánuje Městská část Praha 1
dispoziční změny (vestavba dvou půdních bytů) v domě na adrese Novomlýnská 3, Praha 1, na
kterou je již deset let zpracovaná studie, kvůli které byl tento dům vyřazen z privatizace.
Povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15, odst. 1, § 2, odst. 4 InfZ.
Žadatel se domáhá informace o budoucí činnosti povinného subjektu v konkrétní záležitosti,
povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření
nových informací.
(žádost byla podána dne 29.04.2017 a vyřízena dne 09.05.2017 – řešil Oddělení právní,
kontrola a stížností ÚMČ Praha 1)

