V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2009 o poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
V roce 2009 bylo na Úřad městské části Praha 1 odbor občansko správních agend, oddělení
stížností přijato celkem 40 žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Z toho 38 žádostí bylo vyřízeno
v zákonné lhůtě, u dvou žádostí byla podle § 14 odst. 7 prodloužena lhůta k vyřízení, 3
žádosti nebyly poskytnuty nebo formou rozhodnutí odmítnuty, byla podána 1 stížnosti na
postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace, která byla nadřízeným orgánem
zamítnuta jako neoprávněná a 1 žádost byla postoupena věcně příslušnému subjektu.
Tato Výroční zpráva za rok 2009 o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla
zpracována ve smyslu § 18 uvedeného zákona.

Přehled poskytnutých informací
Odbor Úřadu městské části Praha 1 Počet žádostí
Odbor kancelář starosty
5
Odbor technické a majetkové správy
5
Odbor dopravy
4
Odbor matrik
6
Odbor finanční
1
Odbor výstavby
8
Odbor občansko správních agend
3
Odbor školství a kultury
1
Odbor životního prostředí
6
Starosta
2

Rekapitulace
Celkem podaných žádostí o informaci
- z toho neposkytnutých a odmítnutých žádostí
- z toho stížností na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace
- z toho neposkytnutých žádostí o informaci z důvodů nezaplacení nákladů spojených
s pořízením kopií a vyhledáváním informace
- z toho postoupených žádostí

40
3
1
4
1

2
1. Žádost o poskytnutí informace ohledně stavebních povolení a územních rozhodnutích,
které vydal Úřad městské části Praha 1.
Otázky a odpovědi:
Žádost o kopie všech vydaných stavebních povolení a územních rozhodnutích vydaných ÚMČ
Praha 1 v období od 1.12. do 31.12.2008.
Žadateli nebyla informace zaslána z důvodů neuhrazení nákladů spojených s vyhledáváním
informace.
(žádost byla podána dne 12.1.2009 a dne 27.1.2009 bylo žadateli zasláno sdělení o výši
nákladů - řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)

2. Žádost o poskytnutí informace ohledně stavebních povolení a územních
rozhodnutích, které vydal Úřad městské části Praha 1.
Otázky a odpovědi:
Žádost o kopie všech vydaných stavebních povolení a územních rozhodnutích vydaných ÚMČ
Praha 1 v období od 1.1. do 31.1.2009.
Žadateli nebyla informace zaslána z důvodů neuhrazení nákladů spojených s vyhledáváním
informace.
(žádost byla podána dne 9.2.2009 a dne 19.2.2009 bylo žadateli zasláno sdělení o výši
nákladů - řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)

3. Žádost o poskytnutí informace ohledně vydání povolení k provozování výherních
hracích automatů.
Otázky a odpovědi:
Žádost o sdělení, komu a kdy bylo vydáno v období od konce roku 2006 do února 2009
povolení k provozování výherních hracích automatů MAGOC GAMES II NG sériové číslo
225676 a 2256680, HOT BONUS 750 sériové číslo 169006 a 169007 a ALWAYS HOT 750
sériové číslo 219932.
Na výše uvedené výherní hrací automaty nevydala Městská část Praha 1 v období od roku
2006 do února 2009 žádné povolení k provozování.
(žádost byla podána dne 20.2.2009, dne 3.3.2009 bylo žadateli zasláno sdělení o výši nákladů
a dne 19.3.2009 byla žádost vyřízena - řešil Odbor finanční ÚMČ Praha 1)
4. Žádost o informaci ohledně domu v ul Na Poříčí 1758/14, Praha 1.
Otázky a odpovědi:
1) Za jakým účelem nabyla Městská část Praha 1 objekt čp. 1758, Na Poříčí 14, Praha 1.
Objekt čp.1758, Na Poříčí 14, Praha 1 je v několika podlažích funkčně propojen s objektem
čp. 1042, Na Poříčí 16, Praha 1, tzn. že výše uvedené objekty nelze stavebně a technicky
rozdělit takovým způsobem, aby je bylo možno vymezit každý zvlášť na samostatném
č. parcelním. Objekt čp. 1042 je ve vlastnictví Městské části Praha 1, resp. Hl.m.Prahy, proto
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bylo na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 rozhodnuto iniciovat koupi objektu
čp.1758, aby uvedené nemovitosti mohly být zceleny do plně funkčního objektu.
2) Jaké investice hodlá MČ Praha 1 provést v objektu čp. 1758, Na Poříčí 14, Praha 1 a jaký
je záměr s využitím objektu?
Po provedení celkové pasportizace bude MČ Praha 1, dle koncepce, všechny objekty
postupně rekonstruovat. Koncepce se týká nejen společných částí domu, ale i bytových
jednotek. Přesný harmonogram těchto oprav není doposud vypracován.
3) Žádost o osobní přístup do listinných archivů MČ Praha 1.
Všechny archivy v České republice postupují při ochraně dokumentů podle zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Do dokumentů
mladších 30 let může nahlížet majitel objektu nebo občan s plnou mocí majitele objektu.
(žádost byla podána dne 23.2.2009, dne 10.3.2009 byla prodloužena lhůta k vyřízení žádosti
a dne 12.3.2009 byla žádost vyřízena - řešil starosta Městské části Praha 1)
5. Žádost o informaci ohledně kopie nájemní smlouvy mezi Magistrátem hl. m. Prahy
(příp. Městskou částí Praha 1) a firmou Barock s.r.o.
Otázky a odpovědi:
Žádost o kopii nájemní smlouvy mezi Magistrátem hl.m. Prahy (příp. Městskou částí Praha 1)
a firmou Barock s.r.o., provozovatelem restaurace Barock, Pařížská 24, Praha 1.
Kopie nájemní smlouvy osobně převzal žadatel.
(žádost byla podána dne 25.2.2009, dne 2.3.2009 bylo žadateli zasláno sdělení o výši nákladů
a dne 5.3.2009 byla žádost vyřízena - řešil Odbor technické a majetkové správy ÚMČ
Praha 1)
6. Žádost o poskytnutí informace ohledně stavebních povolení a územních rozhodnutí,
které vydal Úřad městské části Praha 1.
Otázky a odpovědi:
Žádost o kopie všech vydaných stavebních povolení a územních rozhodnutí vydaných ÚMČ
Praha 1 v období od 1.2. do 28.2.2009.
Žadateli nebyla informace zaslána z důvodů neuhrazení nákladů spojených s vyhledáváním
informace.
(žádost byla podána dne 5.3.2009 a dne 9.3.2009 bylo žadateli zasláno sdělení o výši nákladů
- řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
7. Žádost o informaci - vyplnění dotazníku „Město přátelské seniorům“.
Otázky odpovědi:
Žádost o spolupráci při výzkumu „Město přátelské seniorům“ - vyplnění dotazníku.
Žadateli byl zaslán vyplnění dotazník.
(žádost byla podána dne 20.3.2009 a byla vyřízena dne 3.4.2009 - řešil Odbor životního
prostředí, Odbor dopravy ÚMČ Praha 1, Středisko sociálních služeb a Městská policie
Praha 1)
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8. Žádost o informaci ohledně rozhodnutí, které vydala MČ Praha 1 za přestupky.
Otázky a odpovědi:
Žádost o zaslání kopií všech rozhodnutí, která vydala MČ Praha 1 za stejné přestupky podle §
25 odst. 1, 6 písm. c/5 zákona č. 13/1997 sb., o pozemních komunikací, v platném znění a § 19
odst. 2 písm. a) téhož zákonu jako v rozhodnutí č.j. 026729/2009/ODOP/Z-13/Kr.
Na základě Rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla žádost o poskytnutí informace
odmítnuta.
(žádost byla podána dne 18.3.2009 a byla vyřízena 26.3.2009 - řešil Odbor dopravy ÚMČ
Praha 1)
9. Žádost o písemné doklady, na základě, kterých bylo uvedeno v příloze č. 1, Nařízení
č. 23/2008 Sb., hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů,
místo pro nabídku zboží pod pořadovým číslem 832, na adrese ul. Karlova 182/14,
Praha 1.
Otázky a odpovědi:
Žádost o písemné doklady, na základě kterých bylo uvedeno v Nařízení č. 23/2008 Sb.,
hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 1, místo pro
nabídku zboží pod pořadovým číslem 832, na adrese ul. Karlova 182/14, Praha 1.
Stanoviska příslušných odborů Úřadu městské části Praha 1 jsou vyjádřena zápisem do
tabulky, která je předkládaná radě městské části Praha 1. Pro výše uvedený případ byla
stanoviska odborů ÚMČ Praha 1 nesouhlasná. Rada městské části Praha 1 je výkonným a
samosprávným orgánem Městské části Praha 1 a má právo přijmou vlastní rozhodnutí. O
zařazení nebo nezařazení místa do přílohy, kterým se mění výše uvedené nařízení, však
nerozhoduje Rada městské části Praha 1, ale výhradně Rada hl.m. Prahy.
(žádost byla podána dne 24.3.2009 a byla vyřízena dne 2.4.2009 - řešil Odbor dopravy ÚMČ
Praha 1)
10. Žádost o informaci ohledně protihlukových opatření v klubu Rock Café, Národní 20,
Praha 1.
Otázky a odpovědi:
a) Kdo má za Úřad městské části Praha 1 na starosti reklamaci realizačních prací
protihlukových opatření prováděných firmou Arwen v domě Národní 20 v klubu Rock Cafe?
Ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, nebyla uvedená informace poskytnuta - informace se vztahuje
výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům.
b) Žádost o kopii reklamačního protokolu k provedení realizačních prací protihlukových
opatření prováděných firmou Arwen v domě Národní 20,v klubu Rock Café.
Informace nemohla být poskytnuta, protože není známo, o jaký dokument jde.
c) Žádost o posudek kvality provedení odhlučňovacích prací ve výše uvedeném klubu.
Uvedený posudek není k dispozici, protože nebyl vypracován.
d) Žádost o informaci, kdo měl na starosti za Městskou část Praha 1 požádat po skončení
časové podmínky v kolaudaci o potvrzení kolaudačního protokolu?
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Ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, nebyla uvedená informace poskytnuta - informace se vztahuje
výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům.
e) Žádost o kopii protokolu o měření neprůzvučnosti konstrukce v domě Národní 20, Praha 1.
Z otázky není patrné, o jaký posudek se jedná a kdy byl posudek vydán.
f) Žádost o kopii objednávky nebo smlouvy o dílo s firmou Dektrade na provedení projekčních
prací na odhlučnění klubu Rock Café z roku 2005.
Kopie požadované smlouvy byla žadateli zaslána
g) Žádost o kopii stanoviska Hygienické stanice hl.m. Prahy, ke kterému se odvolává
kolaudační protokol hudebního sálu ze dne 8.11.2006 pod č.j. HK 1/4073/7526/06.
Požadovaná kopie stanoviska Hygienické stanice hl.m.Prahy byla žadateli zaslána.
h) Žádost o kopii kolaudačního rozhodnutí k bytu stěžovatelky paní Mikšíkové, včetně
vyjádření hygienické stanice.
Požadovaná kopie kolaudačního rozhodnutí byla žadateli zaslána.
(žádost byla podána 27.3.2009 a byla vyřízena dne 9.4.2009 - řešil starosta MČ Praha 1)
11. Žádost o poskytnutí informace ohledně společenského střediska VIA v domě
v ul. Újezd 26, Praha 1.
Otázky a odpovědi:
Žádost o informaci na základě jakých materiálů rozhodla MČ Praha 1 o rekonstrukci
nebytových prostor v domě v ul. Újezd 26, Praha 1 a z jakých důvodů byl zrušen obchod
v domě.
O rekonstrukci rozhodla v roce 2003 Rada MČ Praha 1, poté co byly nebytové prostory
zničeny povodní. Při projektové dokumentaci byl v souvislosti s privatizací objektu dohodnut
záměr nezatěžovat vnitřní společenské prostory domu průchodem uživatelů společenského
střediska, proto byl přístup navrhnut přímo z ulice a za tímto účelem byl použit nebytový
prostor umístěný v přízemí domu. Žadateli byly zaslány kopie schváleného rozpočtu na rok
2003 a usnesení Rady městské části Praha 1 ke schválení a přidělení veřejné zakázky
rekonstrukce výše uvedených nebytových prostor.
(žádost byla podána dne 31.3.2009, dne 15.4.2009 byla lhůta k vyřízení prodloužena a dne
22.4.2009 byla žádost vyřízena - řešil Odbor technické a majetkové správy a oddělení
investiční Odboru kanceláře starosty ÚMČ Praha 1)
12. Žádost o poskytnutí informace ohledně kopie dokumentů, které TSK zaslala
na ÚMČ Praha 1 ve věci žádosti fa. Ekoexpres o udělení souhlasu k parkování
pro minibusy v centrální části hl.m. Prahy.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí kopií dokumentů, které TSK zaslala na ÚMČ Praha 1 ve věci žádosti fa.
Ekoexpres o udělení souhlasu k parkování pro minibusy v centrální části hl.m. Prahy.
Kopie dokumentů byly žadateli zaslány.
(žádost byla podána dne 6.4.2009 a byla vyřízena dne 15.4.2009 - řešil Odbor dopravy ÚMČ
Praha 1)
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13. Žádost o poskytnutí informace ohledně státního občanství.
Otázky a odpovědi:
a) Provádí Úřad městské části Praha 1 šetření za účelem případného vydání potvrzení o čs.
státním občanství pro pana W.C.M., ročník 1914, dle § 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání
a pozbývání státního občanství České republiky, v platném znění?
Ano, šetření za účelem vydání potvrzení o státním občanstvím dle § 20 zákona
č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, v platném znění,
pro pana W.C.M. probíhá.
b) Kdy byla žádost o vydání potvrzení o čs. Státním občanství pro W.C.M. žadateli
(restituenty) na ÚMČ Praha 1 podána.
Správní řízení o žádosti, která splňovala náležitosti uvedené v ustanovení § 45 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, bylo zahájeno dne 28.8.2008.
(žádost byla podána dne 31.3.2009 a byla vyřízena dne 6.4.2009 - řešil Odbor matrik ÚMČ
Praha 1)
14. Žádost o informaci ohledně čerpání z rozpočtu ÚMČ Praha 1.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí údajů o čerpání rozpočtu Městské části Praha 1 v kapitole 0650 - vnější
vztahy v letech 2007 a 2008, a to jednotlivě dle dodavatelů/poskytovatelů služeb s uvedením
obsahu konkrétní služby a finanční částky zaplacené jednotlivým subjektům Městskou částí
Praha 1.
Žadateli byly požadované informace zaslány.
(žádost byla podána dne 16.4.2009, dne 27.4.2009 byla lhůta k vyřízení prodloužena
a dne 11.5.2009 byla žádost vyřízena - řešilo oddělení vnějších vztahů Odboru kanceláře
starosty ÚMČ Praha 1)
15. Žádost o informaci ohledně skartačního řádu.
Otázky a odpovědi:
Žádost o informaci jakým způsobem je veden skartační řád, respektive, jak jsou vedeny spisy
na ÚMČ Praha 1.
Spisové materiály jsou vedeny v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V rámci správního
řízení, jako výkonu přenesené působnosti na úseku státní správy, je vedení spisového
materiálu vázáno především příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
(žádost byla podána dne 22.4.2009 a byla vyřízena dne 28.4.2009 - řešil Odbor občansko
správních agend ÚMČ Praha 1)
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16. Žádost o poskytnutí informace ohledně povolení k parkování.
Otázky a odpovědi:
Vydal Úřad městské části Praha 1 povolení pro vjezd a stání na chodníku před Hlavním
nádražím v Praze pro automobil SPZ 3A6292?
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1 vydal souhlas k vjezdu do Vrchlického sadů firmě,
která zajišťuje údržbu zeleně a technického zařízení parku a firmě Metrostav a.s., která
provádí generální rekonstrukci Hlavního nádraží. Uvedená SPZ automobilu je neúplná, proto
nelze identifikovat, zda patří firmě, které byl vydán souhlas k vjezdu.
(žádost byla podána dne 24.4.2009 a byla vyřízena dne 4.5.2009 - řešil Odbor životního
prostředí ÚMČ Praha 1)
17. Žádost o informaci ohledně odhlučnění nebytových prostor v domě Národní 20,
Praha 1.
Otázky a odpovědi:
a) Reklamoval Úřad městské časti Praha 1 práce prováděné firmou Arwen spol. s r.o. na
odhlučnění hudebního klubu Rock café?
b) Žádost o kopii smlouvy o dílo, která byla uzavřena s firmou Arwen spol. s r.o., jejíž
součástí je odhlučnění klubu Rock Café z roku 2006.
c) Žádost o další kopie smluv na odhlučnění klubu Rock Café, které byly uzavřeny s firmou
Arwen spol. s r.o.,v letech 2005, 2006 a 2007.
d) Žádost o kopii posouzení izolace dělících stavebních konstrukcí uvnitř objektu klubu Rock
Café, objednané Městskou částí Praha 1 u firmy Akustické centrum s.r.o., jehož zjednodušený
protokol byl vydán pro zadavatele Prahu 1 dne 13.8.2006.
e) Žádost o kopii měření akustické neprůzvučnosti dle zápisu z kontrolního dne č.2 dle bodu
2/2.7.1.ze dne 9.6.2008.
f) Žádost o kopii zprávy firmy Arcadis Project management s.r.o. o posouzení stávajícího
stavu a návrhu dalších úprav s cílem zamezení šíření hluku z hudebního klubu Rock Café do
chráněných prostor.
g) Kdo tvoří tým, který se zabývá řešením hlukových problémů v klubu Rock Café, nebo
případně jaké jsou výsledky práce tohoto týmu?
Vyřízeno na osobní schůzce.
(žádost byla podána dne 24.4.2009 a byla vyřízena dne 24.4.2009 na osobní schůzce - zápis
z jednání nebyl proveden - řešilo oddělení samosprávných činností Odbor kanceláře starosty
ÚMČ Praha 1)
18. Žádost o informaci ohledně převodu budovy v ul. Školská 15, Praha 1.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí kopií dokladů týkajících se projednávání plánovaného převodu budovy
v ul. Školská 15, Praha 1 z Městské části Praha 1 na Magistrát hl. m. Prahy.
Na základě žádosti Městské části Praha 1 o odejmutí svěřené správy výše uvedené budovy
ze dne 1.7.2008, byl dům č.p. 685, k.ú. Nové Město, Školská 15, Praha 1 odsvěřen usnesením
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/18 ze dne 19.2.2009 do výlučného vlastnictví hlavního města
Prahy, a to s účinností od 1.4.2009.

8
Žadateli byly zaslány kopie usnesení Zastupitelstva městské části Praha 1 ze dne 26.6.2008
a usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 19.2.2009.
(žádost byla podána dne 7.5.2009 a byla vyřízena dne 20.5.2009 - řešil Odbor technické
a majetkové správy ÚMČ Praha 1)
19. Žádost o informaci ve věci zahájení řízení o opětovném získání státního občanství
České republiky.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace ve věci zahájení řízení o opětovném získání státního občanství
České republiky podané paní M.C.
Řízení ve výše uvedené věci bylo zahájeno dne 24.11.2008 podáním prohlášení dle § 1
zákona č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých čs. státních občanů.
(žádost byla podána dne 13.5.2009 a byla vyřízena dne 20.5.2009 - řešil Odbor matrik ÚMČ
Praha 1)
20. Žádost o informaci ohledně kácení dřevin na území MČ Praha 1.
Otázky a odpovědi:
1) Kolik bylo v posledních 5 letech povoleno vykácet stromů a kolik m2 keřových porostů. Na
kolik stromů a na jakou rozlohu keřů za toto období došlo ohlášení o kácení?
V roce 2004 bylo povoleno rozhodnutím pokácet 21 stromů a 171m2 keřových porostů, v roce
2005 40 stromů a 595 m2 keřových porostů, v roce 2006 75 stromů a 2125 m2 keřových
porostů, v roce 2007 12 stromů a 675 m2 keřových porostů a v roce 2008 104 stromy a 511 m2
keřových porostů. Na ohlášení bylo v roce 2004 pokáceno 137 stromů, v roce 2005 68
stromů, v roce 2006 151 stromů, v roce 2007 71 stromů a v roce 2008 61 stromů. Ve výše
uvedeném období nebyly pokáceny žádné keře na ohlášení.
2) Kolik stromů a kolik m2 keřových porostů bylo v posledních 5 letech pokáceno bez
povolení?
Pouze v roce 2008 bylo bez povolení pokáceno 8 stromů a 100 m2 keřových porostů.
3) Jaký počet stromů a jaká rozloha keřů v m2 byla za uvedené období kácena ze zdravotních
důvodů, z pěstebních důvodů, kolik z důvodů výstavby a kolik na základě oprávnění podle
zvláštního předpisu? Prosíme o poskytnutí údajů za jednotlivé roky.
Jednoznačně rozlišit důvody ke kácení jde v některých případech těžko, často se jedná
o kombinaci několika důvodů. Velmi často je důvodem ke kácení nevhodné umístění dřeviny,
jedná se z 90% o pajasany, které vyrůstají ze zdí na plochách, které delší dobu nikdo
neudržoval. Tyto případy jsou zařazeny do kategorie pěstební. Podle zvláštních předpisů na
území Prahy 1 kácí pouze Povodí Vltavy na břehových porostech. V roce 2004 bylo pokáceno
ze zdravotních důvodů 137 stromů, z pěstebních důvodů 10 stromů a z důvodů stavby 11
stromů; v roce 2005 ze zdravotních důvodů 64 stromů, z pěstebních důvodů 16 stromů,
z důvodů stavby 24 stromů a podle zvláštních předpisů 4 stromy; v roce 2006 bylo ze
zdravotních důvodů pokáceno 113 stromů, z pěstebních důvodů 21 stromů, z důvodů stavby
54 stromů a podle zvláštních předpisů 38 stromů; v roce 2007 bylo ze zdravotních důvodů
pokáceno 68 stromů, z pěstebních důvodů 5 stromů, z důvodů stavby 7 stromů a podle
zvláštních předpisů 3 stromy; v roce 2008 bylo pokáceno ze zdravotních důvodů 50 stromů,
z pěstebních důvodů 10 stromů, z důvodů stavby 88 stromů a podle zvláštních předpisů 11
stromů. Keře byly káceny pouze z důvodů stavby.
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(žádost byla podána dne 18.5.2009 - byla vyřízena dne 27.5.2009 - řešil Odbor životního
prostředí ÚMČ Praha 1)
21. Žádost o informaci ohledně náhradní výsadby dřevin na území MČ Praha 1.
Otázky a odpovědi:
1) Jakých způsobem MČ Praha 1 vybírá a eviduje pozemky pro náhradní výsadby dřevin,
ukládané v souladu s ustanovením zákona č. 114/1999Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako
kompenzace za zeleň kácenou na základě vydaných povolení?
MČ Praha 1 má vzhledem ke svému umístění v centru historického jádra města velmi
omezený počet pozemků vhodných pro náhradní výsadbu. MČ Praha 1 eviduje pro náhradní
výsadbu pozemky, které má ve správě a které jsou evidované v rámci pasportu veřejné zeleně.
Náhradní výsadby se ukládají operativně, většinou na místo odumřelých stromů v parcích a
uličních stromořadí.
2) Žádost o přehled pozemků určených k náhradním výsadbám v takové podobě v jaké jej MČ
Praha 1 využívá.
Viz výše uvedené.
3) Žádost o orientační počet stromů a rozlohu keřů v m2, které je možné na vybrané lokality
určené k náhradním výsadbám umístit.
Orientační počet lze těžko stanovit, jelikož na Praze 1 lze realizovat náhradní výsadby pouze
v případě „uvolní místa“. MČ Praha 1, vzhledem k lokalitě, nedisponuje rozlehlými pozemky.
Na území MČ Prahy 1 dochází především k výsadbám stromů.
4) Kolik stromů a kolik m2 keřů bylo v posledních 5 letech nařízeno vysázet v rámci náhradní
výsadby za pokácené dřeviny?
V rámci náhradní výsadby bylo nařízeno v roce 2004 vysázet 10 stromů; v roce 2005 11
stromů a 295 m2 keřů; v roce 2006 61 stromů a 1125 m2 keřů; v roce 2007 8 stromů a 30 m2
keřů a v roce 2008 43 stromů a 511 m2 keřů.
5) Kolik nařízených náhradních výsadeb bylo skutečně realizováno?
Náhradních výsadeb bylo skutečně realizováno v roce 2004 5 stromů; v roce 2005 11 stromů
a 200 m2 keřů; v roce 2006 53 stromů a 1000m2 keřů; v roce 2007 4 stromy a v roce 2008 21
stromů.
6) Kolik realizací náhradních výsadeb a v jaké rozloze ÚMČ Praha 1 zkontrolovala za
posledních 5 let?
MČ Praha 1 kontroluje všechny splněné náhradní výsadby.
7) Jakým způsobem kontroluje ÚMČ Praha 1 provádění následné péče o náhradní výsadby?
Následnou péči o uložené náhradní výsadby MČ Praha 1 neukládá.
8) Kolik stromů a kolik m2 keřů bylo v posledních 5 letech na území MČ Praha 6 vysázeno
v rámci akcí, než je náhradní výsadba za pokácené dřeviny?
Odpověď není v kompetenci ÚMČ Prahy 1.
(žádost byla podána dne 18.5.2009 - byla vyřízena dne 1.6.2009 - řešil Odbor životního
prostředí ÚMČ Praha 1)
22. Žádost o informaci ohledně posouzení vlivu stavby domu č.p. 217 a č.p. 218, Praha 1
Hradčany, ul. Keplerova na Oslunění a denní osvětlení sousedního objektu.
Otázky a odpovědi:
Žádost o okótované půdorysy všech podlaží, řez objektem s vyznačením výšek, pohled na
dvorní fasádu a aktuální zkolaudovaný stav užívání všech místností pro objekt Keplerova
čp.216 na pozemku č.312, k.ú. Hradčany.
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Podle ustanovení § 168 odst. 2 stavebního zákona „kopii dokumentace stavební úřad
poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, popřípadě souhlas
vlastníka stavby, které se dokumentace týká“. Protože k žádosti nebyl doložen souhlas
vlastníka domu č.p. 216, k.ú. Hradčany, nelze požadavku vyhovět.
(žádost byla dodána dne 21.5.2009 a byla vyřízena dne 1.6.2009 - řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
23. Žádost o informaci ohledně správy zeleně na území MČ Praha 1.
Otázky a odpovědi:
1) Kolik Kč vynaložila Městská část Praha 1 v posledních 5 letech na výsadbu stromů a keřů?
MČ Praha 1 vynaložila na výsadbu stromů a keřů 809 629,- Kč v roce 2004, tj. podíl na
rozpočtu OŽP 2,24 %; 643 474,- Kč v roce 2005, tj. podíl na rozpočtu OŽP 1,02 %; 735 859,Kč v roce 2006, tj. podíl na rozpočtu OŽP 0,88 %; 386 320,- Kč v roce 2007, tj. podíl na
rozpočtu OŽP 0,45 % a 598 662,- Kč v roce 2008, tj. podíl na rozpočtu OŽP 0,77 %.
2) Kolik Kč vynaložila MČ Praha 1 v posledních 5 letech na péči o dřeviny?
MČ Praha 1 vynaložila na péči o dřeviny 1 136 178,- Kč v roce 2004, tj. podíl na rozpočtu
OŽP 3,15 %; 464 299,- Kč v roce 2005, tj. podíl na rozpočtu OŽP 0,74 %; 1 067 277,- Kč
v roce 2006 , tj. podíl na rozpočtu OŽP 1,27 %; 1 072 825,-Kč v roce 2007, tj. podíl na
rozpočtu OŽP 1,25 % a 1 216 956,- Kč v roce 2008, tj. podíl na rozpočtu OŽP 1,57 %.
3) Kolik Kč vynaložila MČ Praha 1 v posledních 5 letech na péči o ostatní zeleň (sekání
trávníků apod.)?
MČ Praha 1 vynaložila na péči o ostatní zeleň 18 556 777,- Kč v roce 2004, tj. podíl
na rozpočtu OŽP 51,42 %; 36 544 170,- Kč v roce 2005, tj. podíl na rozpočtu OŽP 57,91 %;
30 834 993,- Kč v roce 2006, tj. podíl na rozpočtu OŽP 36,69 %; 30 916 744 ,- Kč v roce
2007, tj. podíl na rozpočtu OŽP 35,93 % a 30 808 068,- Kč v roce 2008, tj. podíl na rozpočtu
OŽP 39,72 %.
(žádost byla dodána dne 21.5.2009 a byla vyřízena dne 1.6.2009 - řešil Odbor životního
prostředí ÚMČ Praha 1)
24. Žádost o informaci ohledně poskytnutí údajů o čerpání rozpočtu Městské části
Praha 1 oddělení vnější vztahy v letech 2007 a 2008.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí údajů o čerpání rozpočtu Městské části Praha 1 v kapitole 0650 - vnější
vztahy v letech 2007 a 2008 a to jednotlivě dle dodavatelů/poskytovatelů služeb s uvedením
obsahu konkrétní služby a finanční částky zaplacené jednotlivým subjektům Městskou částí
Praha 1.
Požadované informace byly žadateli zaslány.
(žádost byla podána dne 27.8.2009 a byla vyřízena dne 11.6.2009 - řešilo oddělení vnějších
vztahů Odboru kanceláře starosty ÚMČ Praha 1)
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25. Žádost o informaci ohledně projektu rekonstrukce a dostavby areálů Obecní dům.
Otázky a odpovědi:
a) Žádost o kopii rozhodnutí o umístění stavby a povolení výjimky z OTPP k výše uvedenému
projektu, který je veden pod č.j. Výst.4523/03-Če-1/UR.
b) Žádost o kopii rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, č.j. Výst.
012761/2006-Če-1/UR.
c) Žádost o kopii případných dalších rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí,
o umístění stavby a povolení výjimky z OTTP k výše uvedenému projektu.
d) Žádost o kopii stanoviska Hygienické stanice hl.m.Prahy, č.j. 998/03POJ-HK ze dne
25.3.2003.
e) Žádost o kopii stanoviska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, č.j. HSAA5043/ODZS-964-2003.
f) Žádost o kopii rozhodnutí oddělení dopravy ODŽ Úřadu městské části Praha 1,
ODŽ/1696/03 ze dne 7.4.2003.
g) Žádost o kopii rozhodnutí Odboru památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy, č.j.
MHMP35420/03/Cir ze dne 26.8.2003.
h) Žádost o kopii stanoviska Odboru životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, č.j.
MHMP035239/2003/001/OZP/VI ze dne 28.3.2003.
ch) Žádost o kopii stanoviska oddělení životního prostředí ODŽ Úřadu městské části
Praha 1, č.j. ODŽ-I/1696/03ŘÍ ze dne 28.4.2003.
i) Žádost o kopii stanoviska Odboru životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, č.j.
MHMP035239/2003/001/OZP/VI ze dne 28.3.2003.
(žádost byla podána dne 5.6.2009 a dne 25.6.2009 bylo žadateli zasláno sdělení o výši
nákladů - sdělení o výši nákladů nebylo žadatelem převzato - řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)

26. Žádost o informaci ohledně záměru prodeje volných bytových jednotek.
Otázky a odpovědi:
Žádost o informace ohledně prodeje volných bytových jednotek. Jakým způsobem budou byty
prodávány? Kdy bude uzavřeno řízení týkající se prodeje bytů? Kdy bude možnost prohlídky
bytů?
Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ09_0360 ze dne 19. 5. 2009 byl schválen záměr
prodeje volných bytových jednotek. Usnesení včetně přílohy, v níž je uveden seznam bytů,
najdete na webových stránkách MČ Praha 1 (www.praha1.cz - úřední deska - seznam
usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1). Podmínky prodeje těchto volných bytových jednotek
spolu s výběrovým řízením budou teprve schvalovány na některém z příštích zasedání Rady
MČ Praha 1, tudíž bližší údaje nejsou ještě známy. Veškeré informace budou zveřejněny
na webových stránkách MČ Praha 1 a na úřední desce MČ Praha 1.
(žádost byla podána dne 9.6.2009 a byla vyřízena dne 19.6.2009 - řešil Odbor technické
a majetkové správy ÚMČ Praha 1)
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27. Žádost o informaci ve věci státního občanství pro pana W.C.M.
Otázky a odpovědi:
Žádost o kopii usnesení na základě kterého byl delegován správní spis ohledně řízení ve věci
vydání osvědčení (potvrzení) o čs. státním občanství pro pana W.C.M. na Krajský úřad
Zlínského kraje.
Žadateli byla zaslána kopie požadovaného usnesení.
(žádost byla podána dne 22.6.2009 a byla vyřízena dne 26.6.2009 - řešil Odbor matrik ÚMČ
Praha 1)
28. Žádost o informaci ve věci šetření státního občanství ČR pana W.C.M.
Otázky a odpovědi:
a) Žádost o neověřenou kopii žádosti, na základě které bylo prováděno v letech 1994-1998
na Úřadě městské částí Praha 1 šetření ve věci státního občanství pro pana W.C.M.
Prvotní žádost byla podána u Okresního úřadu v Příbrami dne 17.9.1996 advokátem JUDr.
F.N. Dne 27.2.1997 byla žádost postoupena na Úřad městské části Praha 1. Fotokopii žádosti
nelze poskytnout z důvodu postoupení celého spisu dne 26.6.2009 Krajskému úřadu Zlín.
b) Žádost o neověřenou kopii správního rozhodnutí Úřadu Městské části Praha 1, na základě
kterého bylo správní řízení v roce 1998 ukončeno (odloženo).
Správní řízení nebylo ukončeno - nebyl vydán doklad, kterým by bylo rozhodnuto (kladně či
záporně) ve věci státního občanství ČR pana W.C.M.
(žádost byla podána dne 30.6.2009 a byla vyřízena dne 2.7.2009 - řešil Odbor matrik ÚMČ
Praha 1)
29. Žádost o informaci ve věci řízení v kauze porušení zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, k němuž mělo dojít
přivedením krav na demonstraci zemědělců v Praze dne 12.2.2009.
Otázky a odpovědi:
Bylo ve výše uvedené věci vydáno rozhodnutí? Pokud ano, žádost o poskytnutí kopie tohoto
rozhodnutí. Byla někomu ze uvedený čin uložena pokuta či jiné opatření? Žádost
o informaci s jakým výsledkem bylo šetření ukončeno?
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1 předvolal k podání vysvětlení zmocněnce zástupce
Agrární komory ČR, která byla svolavatelem shromáždění.
Podáním vysvětlení nebylo zjištěno týrání zvířat.
(žádost byla podána dne 7.7.2009 a byla vyřízena dne 21.7.2009 - řešil Odbor životního
prostředí ÚMČ Praha1)
30. Žádost o informaci ohledně dětských hřišť spravovaných Městskou částí Praha 1.
Otázky a odpovědi:
a) Žádost o seznam dětských hřišť spravovaných Městskou částí Praha 1 - adresa, rozloha
hřiště, datum poslední rekonstrukce a zda je přidělen správce či kustod.
Žadateli byl zaslán požadovaný seznam.
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b) Žádost o sdělení celkových nákladů na údržbu dětských hřišť vynaložených v letech 2007 a
2008.
Žadateli byly požadované informace zaslány.
(žádost byla podána dne 21.7.2009 a byla vyřízena dne 3.8.2009 - řešil Odbor školství a
kultury ÚMČ Praha 1)
31. Žádost o informaci ohledně pasportizace domu č.p. 49, Vladislavova 9, Praha 1.
Otázky a odpovědi:
Žádost o kopii pasportizace domu č.p. 49, Vladislavova 9, Praha 1.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty nahlédnutím do spisového materiálu.
(žádost byla podána dne 12.8.2009 a po dohodě s žadatelkou byla vyřízena na osobní schůzce
dne 12.10.2010 - řešilo oddělení majetko-analytické Odboru technické a majetkové správy
ÚMČ Praha 1)
32. Žádost o informaci ohledně výběrového řízení na instalaci interaktivních tabulí na
gymnáziu Jaroslava Heyrovského na Praze 13.
Otázky a odpovědi:
Bylo vypsáno výběrové řízení (veřejná zakázka) na instalaci interaktivních tabulí na
Gymnáziu Jaroslava Heyerovského na Praze 13?
Postoupeno věcně příslušnému subjektu, na Úřad městské části Praha 13.
(žádost byla podána dne 16.8.2009 a dne 25.8.209 byla postoupena k vyřízení na ÚMČ
Praha 13)
33. Žádost o informaci ohledně stavebního povolení pro stavbu restaurace a brasserie
na Střeleckém ostrově.
Otázky a odpovědi:
a) Žádost o stavební povolení na stavbu vydané 13.6.1994.
b) Žádost o 1. povolení změny stavby před jejím dokončením ze dne 11.4.1995.
c) Žádost o 2. povolení změny stavby před jejím dokončením ze dne 31.5.1996.
d) Žádost o 3. povolení změny stavby před jejím dokončením ze dne 30.3.1998.
e) Žádost o stanovisko PÚPP k uvedené stavbě.
f) Žádost o rozhodnutí či stanovisko odboru kultury a památkové péče MHMP k uvedené
stavbě.
Požadované informaci byly žadateli po uhrazení nákladů předány.
(žádost byla podána dne 24.8.2009 a dne 31.8.2009 bylo žadateli zasláno sdělení o výši
nákladů - řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
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34. Žádost o informaci ohledně připravované výstavby hotelu na Senovážném
nám. 3, Praha 1.
Otázky a odpovědi:
a) Žádost o informaci o projektové dokumentaci výše uvedené stavby - nahlédnutí.
b) Žádost o kopii stanoviska Odboru dopravy ÚMČ Praha 1 a technické zprávy „Zásad
organizace výstavby ke stavbě.
c) Žádost o kopii stanoviska Odboru krizového řízení MHMP ke stavbě.
d) Žádost o kopii akustické studie zpracované ke stavebnímu řízení
e) Žádost o kopii studie „Vliv stavby na životní prostředí“, vyjádření povodí Vltavy a
stanoviska Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 1.
Žadatel si kopie vyzvednul dne 10.9.2009 osobně na Odboru výstavby.
(žádost byla podána dne 31.8.2009 a byla vyřízena dne 10.9.2009 - řešil Odbor výstavby
ÚMČ Praha 1)
35. Žádost o informaci ohledně číslování budov číslem popisným a orientačním.
Otázky a odpovědi:
a) Žádost o informac,i zda od nabytí účinnosti vyhlášky MV č. 326/2000 Sb., v roce 2000 do
současné doby požaduje ÚMČ Praha 1 po vlastnících nemovitostí dodržet způsob použití a
umístění čísel k označení budovy.
b) Žádost o informaci jakým způsobem ÚMČ Praha 1 vymáhá u vlastníků nemovitostí způsob
použití a umístění čísel k označení budov.
Žádost o informaci byla podle § 14 odst. 5 c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odložena z důvodů, že požadované informace se
nevztahují k působnosti Úřadu městské části Praha 1, ale k působnosti MHMP.
(žádost byla podána dne 3.9.2009 a byla odložena dne 9.9.2009 - řešilo oddělení správního
řízení Odboru občansko správních agend ÚMČ Praha 1 - dne 18.9.2009 podal žadatel stížnost
proti odložení žádosti - dne 21.9.2009 byl spisový materiální postoupen na Magistrát hl.m.
Prahy k vyřízení stížnosti. Dne 21.10.2009 potvrdil MHMP rozhodnutím, že ÚMČ Praha 1
postupoval při vyřizování výše uvedené žádosti v souladu s obecně závaznými právními
předpisy)
36. Žádost o informaci ve věci správního řízení ve věci řízení o vydání státního
občanství.
Otázky a odpovědi:
Žádost o informaci, zda již ÚMČ Praha 1 ukončil správní řízení ve věci žádosti právního
zástupce rodiny W.C.M. o vydání osvědčení o čsl. státním občanství pro pana W.C.M.
Správní řízení o vydání potvrzení o státním občanství pro pana W.C.M. nebylo zatím
ukončeno.
(žádost o informaci byla podána dne 21.9.2009 a byla vyřízena dne 22.9.2009 - řešil Odbor
matrik ÚMČ Praha 1)
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37. Žádost o informaci ve věci správního řízení ve věci řízení o vydání státního
občanství.
Otázky a odpovědi:
a) Dokončil ÚMČ Praha 1 správní řízení ve věci žádosti o vydání osvědčení o čsl. státním
občanstvím pro pana W.C.M (ročník 1914)?
Správní řízení ve výše uvedené věci nebylo zatím ukončeno.
b) Byla na ÚMČ Praha 1 podána či postoupena v roce 2008 nebo 2009 žádost o vydání
osvědčení o čsl. státním občanství pro pana J.C.M (ročník 1870)?
V roce 2008-2009 neobdržel ÚMČ Praha 1 žádnou žádost o vydání osvědčení o státním
občanství ČR pro pana J.C.M.
(žádost o informaci byla podána dne 18.11.2009 a byla vyřízena dne 19.11.2009 - řešil Odbor
matrik ÚMČ Praha 1)
38. Žádost o informaci ohledně tragédie v ul. Soukenická, Praha 1.
Otázky a odpovědi
a) Co udělal ÚMČ Praha 1 proto, aby se tragédie jako byla v ul. Soukenická neopakovala.
b) Jak ÚMČ Praha 1 postupuje vůči majitelům, kteří nechávají své domy chátrat
a nevyužívají je?
Podle § 14 odst 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění
pozdějších předpisů, nebylo podání považováno za žádost ve smyslu tohoto zákona a proto
byl žadatel vyzván k doplnění údajů. Do 28.1.2010 žadatel žádost nedoplnil.
(žádost byla podána dne 25.11.2009 a byla vyřízena dne 10.12.2009 - řešil Odbor výstavby
ÚMČ Praha 1)
39. Žádost o informaci ohledně nákladů na provoz Call centra MČ Prahy 1.
Otázky a odpovědi:
Jaké jsou roční náklady na provoz call centra, které MČ Praha 1 provozuje?
Celková částka za poskytování služeb činí 1 824 000 ,- Kč bez DPH.
(žádost byla podána dne 9.12.2009 a byla vyřízena dne 17.12.2009 - řešil Odbor občansko
správních agend ÚMČ Praha 1)
40. Žádost o informaci ohledně projektové dokumentace na půdní vestavbu v domě
Betlémská 266/7, Praha 1.
Otázky a odpovědi:
Jak pokračuje řízení ohledně schválení projektové dokumentace na půdní vestavbu v domě
Betlémská 26/7, Praha 1 a jaký je další postup v případě opakovaného zamítnutí projektu ze
strany OKP MHMP?
Na Národní památkový úřad a Magistrát hl.m.Prahy byly podány dne 4.11.2009 žádosti o
posouzení možností využití půdního prostoru v objektu č.p. 266, Betlémská 7,
Praha 1 - do 4.12.2009 k těmto žádostem neobdržel ÚMČ Praha 1 žádné stanovisko.
(žádost byla podána dne 21.12.2009 a byla vyřízena dne 4.12.2010 - řešilo oddělení investiční
Odboru kanceláře starosty ÚMČ Praha 1)

