65. Žádost o poskytnutí informace – postup kontrolorů živnostenského odboru při
provádění kontrol průvodcovské činnosti
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - postup kontrolorů živnostenského odboru při provádění
kontrol průvodcovské činnosti - sepisování protokolu na místě za přítomnosti turistů.
Žadateli bylo zasláno sdělení, žádost nebyla podána v souladu s ust. § 14, odst. 3 InfZ – musí
být zaslána na adresu podatelny povinného subjektu. Na adresu podatelny byla zaslána a
informace byla poskytnuta:
Výkon živnostenské kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
v platném znění. Při kontrolách průvodců je pak především ověřováno oprávnění
kontrolovaných osob k poskytování průvodcovských služeb. Zjištění, zda kontrolovaná osoba
disponuje příslušným oprávněním pro poskytování průvodcovských služeb, lze ale dosáhnout
pouze kontrolami v terénu – tedy tam, kde probíhá činnost, která je předmětem kontroly.
Kontroly průvodců jsou tedy z tohoto důvodu zahajovány přímo na místě faktické realizace
činnosti, a to předložením pověření ke kontrole. Tento způsob zahájení kontroly se opírá o
ustanovení § 5, odst., 2. písm. a) kontrolního řádu, podle kterého je kontrola zahájena prvním
kontrolním úkonem, jímž je předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo jiné
tzv. povinné osobě, jež je přítomna na místě kontroly. Samy kontrolované osoby mohou
významným způsobem přispět k rychlému provedení kontroly (poskytnout příslušné údaje,
nebránit provedení kontroly apod.). Kontrola v takovém případě zabere nejvýše 15 minut
s tím, že při sepisování dokumentů není kontrolované bráněno v dalším výkladu.
(žádost byla podána dne 30.04.2017, sdělení žadateli a zaslání na podatelnu dne 02.05.2017,
vyřízena dne 15.05.2017 – řešil Odbor živnostenský ÚMČ Praha 1)
66. Žádost o poskytnutí informace – podklady a materiály k usnesení rady číslo
UR17_0508 ze dne 02.05.2017
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - podklady a materiály k usnesení rady číslo UR17_0508 ze
dne 02.05.2017 včetně podkladů KOMA a vyjádření technika OTMS.
Na 15. schůzi Rady městské části Praha 1 konané dne 02.05.2017 byly předloženy podklady:
- návrh usnesení včetně důvodové zprávy
- kopie žádosti s vyjádřením technika
- zápis číslo 9/2017 z mimořádného jednání Komise obecního majetku Rady městské
části Praha 1 konaného dne 24.04.2017
- potvrzení finančního odboru – evidence předpisu a plateb ze dne 05.04.2017.
Kopie byly žadateli zaslány.
(žádost byla podána dne 04.05.2017 a vyřízena dne 17.05.2017 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
67. Žádost o poskytnutí informace – vydávání tiskoviny Radniční listy - celkové příjmy,
povolený počet stran
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1.Celkové příjmy z inzerce, které vaše MČ obdržela v souvislosti s vydáváním tiskoviny
Radniční listy v období od 01.01.2016 až 31.12.2016.
Městská část Praha 1 postupuje při poskytování prostoru k inzerci tak, že prioritně dává
prostor aktivitám, které podporuje schváleným spolupořadatelstvím akce, případně schváleno
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z dotací v rámci dotačního řízení. Tyto akce jsou v případě dotací schvalovány
zastupitelstvem, v případě spolupořadatelství radou městské části.
V období od 01.01.2016 až 31.12.2016 neobdržela Městská část Praha 1 za inzerci žádné
finanční prostředky. Část inzerce je pak inzercí na akce přímo realizované městskou částí, at´
již v oblasti sportu, kultury nebo oblasti sociální (např. veletrh poskytovatelů sociálních
služeb) či zdravotní.
2. Maximální povolený počet stran inzerce v jednom čísle Radničních listů.
Usnesením městské části (radou či zastupitelstvem) není předem dán limitní počet stran
věnovaných v daném čísle inzerci. Počet a velikost inzerce se řídí zaměřením čísla a
množstvím a významem akcí, podpořených v rámci dotací či spolupořadatelství, které
v daném období probíhají či se připravují.
(žádost byla podána dne 23.04.2017 a vyřízena dne 09.05.2017 – řešilo Oddělení vnějších
vztahů ÚMČ Praha 1)
68. Žádost o poskytnutí informace – dlouhodobé souhlasy k vjezdu vozidel na pěší zónu
v Městské části Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Kolik a komu bylo v období od 01.01.2016 do dnešního dne udělených Dlouhodobých
souhlasů k vjezdu vozidel na pěší zónu v MČ Praha 1, které umožňují vjezd do pěší
zóny Jindřišská (u Václavského náměstí) – samostatně nebo v kombinaci s jinou pěší
zónou v MČ Praha 1.
Celkem 56 dlouhodobých souhlasů (kategorie podle UR16_0791 ze dne 20.06.2016):
- kategorie 1 – 4 ks
- kategorie 3 – 39 ks
- kategorie 5 – 9 ks
- kategorie 7 – 3 ks
- kategorie 9 – 1 ks
2. Kolik a komu bylo v období od 01.01.2016 do dnešního dne udělených Dlouhodobých
souhlasů k vjezdu vozidel na pěší zónu v MČ Praha 1, které umožňují vjezd do pěších
zón Jindřišská, Václavské náměstí, Vodičkova – pouze tyto 3 pěší zóny.
Celkem 15 dlouhodobých souhlasů:
- kategorie 3 – 15 ks
3. Kolik a komu bylo v období od 01.01.2016 do dnešního dne udělených Dlouhodobých
souhlasů k vjezdu vozidel na pěší zónu v MČ Praha 1, které umožňují vjezd do všech
pěších zón kromě Karlova mostu.
Celkem 470 dlouhodobých souhlasů:
- kategorie 2 – 71 ks
- kategorie 3 – 386 ks
- kategorie 7 – 2 ks
- kategorie 8 – 8 ks
- kategorie 9 – 3 ks
4. Kolik a komu bylo v období od 01.01.2016 do dnešního dne vydaných parkovacích
(modrých) karet pro MČ Praha 1 vydaných pro ÚMČ Praha 1.
Celkem 146 parkovacích karet, pro potřeby kanceláře starosty, kanceláře radních, odboru
dopravy, oddělení hospodářské správy, odbor technické a majetkové správy, Komise
dopravní, Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, oddělení vnějších vztahů, stavebního
úřadu.
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5. Kolik bylo vydaných magnetických karet pro obsluhu elektrického výsuvného sloupku u pěší
zóny ve Vodičkově ulici u Lucerny.
0 ks.
6. Jaká je celková cena za provoz, údržbu a opravy elektrického výsuvného sloupku u pěší
zóny u Lucerny od roku 2010.
138 100,- Kč.
(žádost byla podána dne 05.05.2017 a vyřízena dne 17.05.2017 – řešil Odbor dopravy ÚMČ
Praha 1)
69. Žádost o poskytnutí informace – vznik nájemního vztahu Městské části Praha 1
a paní Z.J. k nebytové jednotce č. 441/101 v domě č. p. 441, k. ú. Malá Strana
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - vznik nájemního vztahu Městské části Praha 1a paní Z. J.
k nebytové jednotce č. 441/101 v domě č. p. 441, k. ú. Malá Strana.
Žádost neobsahovala zákonné náležitosti – ust. § 14, odst. 2 InfZ - datum narození, žadateli
byla zaslána Výzva k jejich doplnění. Náležitosti dosud nebyly doplněny.
(žádost byla podána dne 05.05.2017, výzva dne 10.05.2017 – řeší Oddělení právní, kontroly a
stížností ÚMČ Praha 1)
70. Žádost o poskytnutí informace – vznik nájemního vztahu Městské části Praha 1
a panem T. K. k bytové jednotce č. 441/2 v domě č. p. 441, k. ú. Malá Strana
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - vznik nájemního vztahu Městské části Praha 1a panem T. K.
k bytové jednotce č. 441/2 v domě č. p. 441, k. ú. Malá Strana, resp. způsobu, kterým vstoupil
do užívání předmětné bytové jednotky. Tato bytová jednotka byla následně panem T. K.
privatizována od Městské části Praha 1 v roce 2003:
- dokumenty, např. žádost o připsání do nájemní smlouvy pana T. K. k tomuto bytu
- usnesení Rady městské části Praha 1 ve věci vyřízení této žádosti
- dodatek k původní nájemní smlouvě o připsání pana T. K. jako spolunájemce nebo
nájemní smlouvu uzavřenou mezi Městskou částí Praha 1 a T.K.
Žádost neobsahovala zákonné náležitosti – ust. § 14, odst. 2 InfZ - datum narození, žadateli
byla zaslána Výzva k jejich doplnění. Náležitosti dosud nebyly doplněny.
(žádost byla podána dne 05.05.2017, výzva dne 10.05.2017 – řeší Oddělení právní, kontroly a
stížností ÚMČ Praha 1)

