
Přehled žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k  informacím, v platném znění, podaných  

na Úřad městské části Praha 1 v roce  2018 

 
1. Žádost o poskytnutí informace – kopie podnětu k přezkoumání Rozhodnutí MHMP 

ze dne 25.08.2016 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – podnět k přezkoumání Rozhodnutí MHMP č. j. MHMP 

1452669/2016 ze dne 25.08.2016, o zrušení Rozhodnutí UMCP1 č.j. 148308/2015: 

- kopie podnětu  

- kopie odpovědi Ministerstva pro místní rozvoj 

Žadateli bylo zasláno Oznámení o úhradě nákladů - § 17 odst. 3 InfZ - dosud nebyly uhrazeny.  

 

(žádost byla podána dne  02.01.2018, oznámení dne 15.01.2018  –  řešil Odbor výstavby 

ÚMČ Praha 1) 

 

2. Žádost o poskytnutí informace – kopie závazného stanoviska MHMP – Odboru 

Kanceláře ředitele magistrátu k umístění monitorovacích kamer na objektech na  

Praze 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – kopie závazného stanoviska MHMP – Odboru Kanceláře 

ředitele magistrátu, oddělení krizového řízení, nyní oddělení krizového managementu 

k umístění monitorovacích kamer na těchto objektech v Praze 1: 

č.p. 699 Vodičkova 30 

č.p. 934 Pařížská 2 

č.p. 1    Jana Palacha 2 

č.p. 636 Štupartská 5 

č.p. 939 Rámová 8 

č.p. 779 Václavské náměstí 16 

č.p. 1274 U Půjčovny 9 

č.p. 1037 nám. Republiky 3 

č.p. 539 Rytířská 31 

Povinný subjekt neeviduje jakýkoliv záznam k výše uvedeným objektům ve věci vydaného 

dokumentu „závazné stanovisko MHMP“ – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí 

informace - § 15 odst. 1 InfZ.  

 

(žádost byla podána dne 02.01.2018 a vyřízena dne 16.01.201 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

3. Žádost o poskytnutí informace – kopie závazného stanoviska MHMP – Odboru 

Kanceláře ředitele magistrátu k umístění monitorovacích kamer na budovách 

soukromých vlastníků v Praze 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie závazného stanoviska MHMP – Odboru Kanceláře 

ředitele magistrátu, oddělení krizového řízení, nyní oddělení krizového managementu 

k umístění monitorovacích kamer v Praze 1, které se vztahují k řízení o umístění monitorovací 

kamery, a to za období 15.10.2014 – 31.12.2017.    

Žadateli bylo zasláno Oznámení o úhradě nákladů - § 17 odst. 3 InfZ - dosud nebyly uhrazeny.  
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(žádost byla podána dne  02.01.2018 a vyřízena dne 16.01.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1)  

 

4. Žádost o poskytnutí informace –  nájem nebytové jednotky č. 227/101 v 1. podzemním 

podlaží domu č. p. 227, k. ú. Nové Město, Na Struze 1  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – nájem nebytové jednotky č. 227/101 v 1. podzemním podlaží 

domu č. p. 227, k. ú. Nové Město, Na Struze 1: 

1. Zda v současné době MČ Praha 1 pronajímá výše uvedený nebytový prostor, v případě, že  

    ano, kterému nájemci (jméno, příjmení, obch. firma, IČ, datum narození, sídla pod.). 

V současné době MČ Praha 1 pronajímá výše uvedený nebytový prostor podnikající fyzické 

osobě Mercedes Benlatreche, IČ 04043723, sídlo Souběžná 218, Zlatníky.  

2. V případě, že je uvedený prostor pronajat, na základě jaké smlouvy byl pronajat, za jakých  

    podmínek (doba odkdy dokdy, výše nájemného apod.).  

Nájemce užívá nebytový prostor na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 

2017/0491 ze dne 21.06.2017 (zveřejněno v registru smluv dne 26.06.2017). Tato smlouva je 

uzavřena na dobu neurčitou, nájemní ve výši 502.000,-Kč/rok.  

3. V případě, že je uvedený prostor pronajat, kterým usnesením Rada městské části rozhodla o  

   pronájmu, zda byl záměr pronájmu této osobě včetně uvedení podmínek pronájmu zveřejněn  

   v souladu s ust. § 36 odst. 1) zák. č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze, včetně uvedení   

   doby zveřejnění a pořadového čísla zveřejněného záměru.  

O pronájmu nebytového prostoru rozhodla Rada městské části usnesením č. UR17_0295 ze 

dne 07.03.2017 )schválení záměru podle § 36 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb.), záměr byl 

zveřejněn na úřední desce úřadu pod pořadovým číslem 17/3/2017/Z, doba vyvěšení byla od 

17.03.2017 do 31.03.2017. Dne 25.04.2017 usnesením č. UR17_0469 vzala rada na vědomí 

došlou nabídku a schválila uzavření nájemní smlouvy v souladu s uvedeným záměrem. 

4. Kolik zájemců reagovalo na zveřejněný záměr pronájmu uvedených nebytových prostor,   

    jaké podali nabídky a jakým způsobem byli vyrozuměni neúspěšní zájemci o pronájem  

    nebytových prostor. 

Na záměr s pořadovým číslem 17/3/2017/Z reagoval pouze jeden zájemce, a to Mercedes 

Benlatreche, IČ 04043723, účel využití – restaurace, nabízené nájemné ve výši 502.000,-

Kč/rok. Jiná nabídka nebyla podána a Městská část Praha 1 nemusela vyrozumět žádného 

neúspěšného zájemce. 

  

(žádost byla podána dne 08.01.2018 a vyřízena dne 19.01.2018 – řešil Odbor technické a 

majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor  ÚMČ Praha 1)  

 

5. Žádost o poskytnutí informace – odvolání proti šikanoznímu rozhodnutí  

UMCP1/140916/VÝS-Ga-3/136 ve věci umístění monitorovací kamery na dům na 

základě stavebního řízení  
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - odvolání proti šikanoznímu rozhodnutí UMCP1/140916/VÝS-

Ga-3/136 ve věci umístění monitorovací kamery na dům na základě stavebního řízení : 

- kdy bylo odvolání postoupeno nadřízenému správnímu orgánu? 

 Kompletní spis byl doručen odvolacímu orgánu dne 29.12.2017. 

 

(žádost byla podána dne 09.01.2018 a vyřízena dne 23.01.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1)  
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6. Žádost o poskytnutí informace – kopie stavebních povolení a ohlášení stavby pro 

všechny stavební záměry od 01.01.1990 do 12.01.2018, pozemek 413/3, k. ú. Staré Město  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie stavebních povolení a ohlášení stavby pro všechny 

stavební záměry realizované od 01.01.1990 do 12.01.2018 na pozemku 413/3, k. ú. Staré 

Město, způsob využití společného dvora, a na pozemku 413/2, k. ú. Staré Město, jehož 

součástí je budova č.p. 460.  

Žadatel podal stížnost na postup  -  požadované informace neobdržel, ani nebylo rozhodnuto o 

odmítnutí poskytnutí informace.    

 

(žádost byla podána dne 12.01.2018, stížnost dne 06.02.2018 – řeší Oddělení výstavby ÚMČ 

Praha 1)  

 

7. Žádost o poskytnutí informace – Výroční zprávy žádostí o poskytnutí informace podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2003 a 2004  
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - Výroční zprávy žádostí o poskytnutí informace podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2003 a 2004. 

Výroční zprávy žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím za rok 2003 a 2004 byly v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě skartovány. V elektronické podobě jsou výroční zprávy 

vyvěšovány na stránkách Městské části Praha 1 od roku 2006. 

 

(žádost byla podána dne 12.01.2018 a vyřízena dne 23.01.2018 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností  ÚMČ Praha 1)  

 

8. Žádost o poskytnutí informace – podmínky k umístění terasy na území městské části  
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - podmínky k umístění terasy na území městské části: 

1. Existuje metodika či jiný závazný pokyn či dokument stanovující podmínky umožnění  

      umístění terasy restaurace nebo obdobného podniku na území městské části? 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2. Pokud ano, žádám o jeho zaslání. 

Je veřejně přístupný ve Sbírce listin. 

3. Zaslání seznamu míst, kde bylo umístění terasy povoleno s uvedením, zda jde o terasu se  

    zasklením (stěny) či nikoli. 

Umístění je na základě povolení se zvláštním nakládáním pozemní komunikace. Stavební 

úřad nemá zákonnou povinnost vést evidenci. 

4. Je na území městské části omezena hudební produkce podniků (obchod, restaurace apod.),  

    jakým způsobem? 

Povolená výše akustického tlaku z provozu restauračních či jiných zařízení podléhá 

hygienickým normám a je vůči jednotlivým provozům řešena individuálně. 

5. Pokud existuje metodika či jiný závazný pokyn či dokument stanovující podmínky hudební  

    produkce, žádám o jeho poskytnutí. 

Zákon č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

ČSN 73 0532 „Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 

stavebních výrobků – Požadavky“ z května 2005  
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ČSN EN ISO 140-4 „Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách  

- Část 4: Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách“ z ledna 2000 

ČSN EN ISO 140-7 „Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách   

- Část 7: Měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí v budovách“ z února 2000 

ČSN EN ISO 3382 „Akustika – Měření doby dozvuku místností a sálů s uvedením jiných 

akustických parametrů“ z května 1999 

ČSN EN 20140-2 „Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách- 

Část 2: určení ověření a aplikace přesných údajů.“ 

ČSN EN ISO 140-14 „Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a 

v budovách – Část 14: Směrnice pro netypické situace v budovách“ z dubna 2005 

ČSN EN ISO 717-1 „Akustika – Měření – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí 

a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost“ z června 1998 

ČSN EN ISO 717-2  „Akustika – Měření – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí 

a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost“ z června 1998 

ČSN ISO 1996-1, 2, 3 Akustika – popis, měření a hodnocení hluku prostředí“ 

Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimoprcovním prostředí č.j. HEM-300-

11.12.01-34065 z 11.12.2001. 

 

(žádost byla podána dne 19.01.2018 a vyřízena dne 05.02.2018  – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1)  

 


