111. Žádost o poskytnutí informace – umístění zařízení pro provoz farmářských trhů –
Králodvorská ulice, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Jakým způsobem bylo (bude) rozhodnuto o umístění zařízení pro provoz farmářských trhů
v lokalitě Králodvorská, u vchodu OD Kotva, parc. č. 683/2 a 683/1, k. ú. Staré Město,
v termínu od 01.01.2018 – 11.11.2018 (v návaznosti na Rozhodnutí Hlavního města Prahy č.j.
MHMP-342048/2018O4/Zz ze dne 01.03.2018, kterým bylo vyhověno První nemovitostní a.s.
proti Rozhodnutí Městské části Praha 1, Úřadu Městské části, odboru dopravy, a to tak, že
napadené rozhodnutí vydané ÚMČ Praha 1 č.j. UMCP1 207853/2017/ODOP/207ÚWA ze
dne 15.12.2017, kterým tento úřad nepovolil zvláštní užívání pozemní komunikace v Praze 1,
bylo zrušeno a věc byla vrácena ÚMČ Praha 1 k novému projednání a rozhodnutí).
Odbor dopravy jako silniční správní úřad na území MČ Praha 1 obdržel dne 28.05.2018
storno původní žádosti společnosti První nemovitostní, a.s. ze dne 16.10.2017 v celém
rozsahu na rok 2018.
(žádost byla podána dne 07.06.2018 a vyřízena dne 21.06.2018 – řešil Odbor dopravy ÚMČ
Praha 1)
112. Žádost o poskytnutí informace – přímá volba prezidenta 12. a 13. ledna 2018,
způsob vyřizování žádostí podle zák. č. 106/1999 Sb., v rámci vybraných měst
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1) Jakým způsobem probíhá poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. v rámci
vybraných měst.
Žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
se vyřizují v souladu s ust. 14 odst. 5 písm. d) InfZ, tedy do 15 dnů.
2) Kolik procent občanů využívá své volební právo formou voličských průkazů.
Počet všech vydaných voličských průkazů – 2237, 1. kolo – 856, 2. kolo – 1381.
3) Jaké procento vydaných voličských průkazů není doručeno prostřednictvím České pošty
(resp. není převzato) a je vráceno na úřady jako nedoručená pošta)
Počet nedoručených Českou poštou - 0, počet vrácených jako nepřevzatých - 4.
(žádost byla podána dne 07.06.2018 a vyřízena dne 21.06.2018 – řešil Odbor občansko
správních agend – oddělení správního řízení, Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ
Praha 1)
113. Žádost o poskytnutí informace – bytové projekty – aktuálně probíhající projekty
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Vyhotovení kopií listin - seznam bytových projektů, které evidujeme jak aktuálně probíhající
projekty bytové výstavby ve městské části.
Žadateli bylo zasláno oznámení o stanovení výše úhrady nákladů – § 17 odst. 1 InfZ, náklady
byly uhrazeny a informace poskytnuty.
(žádost byla podána dne 12.06.2018, oznámení dne 27.06.2018, uhrazeno dne 29.06.2018,
vyřízeno dne 03.07.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
114. Žádost o poskytnutí informace – spisová dokumentace k posouzení - jaká advokátní
kancelář
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Otázky a odpovědi:
V návaznosti na S UMCP1/119404/2018/VÝS-OD-3/136 - kdy a které advokátní kanceláři a
soudnímu znalci byl zaslána k posouzení spisová dokumentace k domu č.p. 136 v ul. Pod
Bruskou, Praha 1 – Malá Strana, žádám o zaslání kopie průvodních dopisů, event. zadání
požadovaného posouzení.
Žádost není prozatím vyřízena.
(žádost byla podána dne 12.06.2018 – řeší Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
115. Žádost o poskytnutí informace – zástupce tajemníka úřadu
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Podle webu MČ Praha 1 je zástupcem tajemníka Ing. Zdeněk Kovářík, ten je současně
místostarostou Prahy 4. Podle §33 zák. č. 234/2014 Sb., je tato funkce neslučitelná s výkonem
státní služby a musí být pozastaven její výkon, podle §65 téhož zákona po dobu pozastavení
nepřísluší státnímu zaměstnanci plat. Na úřední desce MČ Praha 1 je řada usnesení rady,
které předkládal Ing. Zdeněk Kovářík. Co jej činí oprávněným předkládat materiály radě,
byla jeho funkce podle služebního zákona pozastavena a zda mu byl vyplácen plat.
Ing. Zdeněk Kovářík vykonává práci zástupce tajemníka úřadu v režimu zákona č. 312/2000
Sb., o úřednících územních samosprávných celků, z tohoto titulu může v souladu s jednacím
řádem Rady městské části Praha 1 předkládat matriály do jednání rady. Funkci místostarosty
Městské části Praha 4 vykonává v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
Obě funkce by byly neslučitelné, pokud by je vykonával pouze na Praze 4 nebo pouze na
Praze 1 – § 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších
předpisů.
Žádný z uvedených zákonů nevyvolává u jmenovaného kolizi zastávaných funkcí se zákonem
č. 234/2014 Sb., o státní službě a ani mu nemohla být na jeho základě žádná z vykonávaných
funkcí pozastavena.
Ing. Kovářík má s Městskou částí Praha 1, Úřadem městské části Praha 1 uzavřenu pracovní
smlouvu na poloviční úvazek.
(žádost byla podána dne 12.06.2018 a vyřízena dne 26.06.2018
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)

– řešilo Oddělení právní,

116. Žádost o poskytnutí informace pronájem nebytových prostor Skořepka 423/9,
Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - pronájem nebytových prostor Skořepka 423/9, Praha 1:
1. Jakému subjektu byly nebytové prostory na výše uvedené adrese pronajaty v období od
01.07.2017 do 01.06.2018.
2. V případě, že nebytové prostory na výše uvedené adrese byly v období od 01.07.2017 do
01.06.2018 pronajaty, o zpřístupnění nájemní smlouvy mezi nájemcem nebytových prostor a
Městskou částí Praha 1.
3. V případě, že byl v souvislosti s nebytovými prostory na výše uvedené adrese vypsán záměr
Městské částí Praha 1 na jejich pronájem, o jeho poskytnutí, případně zaslání odkazu na
umístění o jeho zveřejnění.
4. V případě, že bylo v souvislosti s nebytovými prostory na výše uvedené adrese konáno
výběrové řízení, o zpřístupnění jeho výsledku.
nebytový prostor v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 423 v k. ú. Staré město, Skořepka 9,
Praha 1, o výměře 199, 10 m2 (evidenční číslo prostoru 101), byl pronajat obchodní korporaci
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Prague City Hotels, s.r.o. se sídlem Betlémské náměstí 351/6, Praha 1. Smlouva o nájmu
nebytových prostor číslo 2017/1801 byla uzavřena dne 24.01.2018.
Výběroví řízení na pronájem nebytového prostoru bylo zveřejněno v rámci nabídky volných
nebytových prostor na úřední desce Městské části Praha 1od 19.10.2017 do 02.11.2017.
Výsledek výběrového řízení schválila Rada městské části Praha 1 usnesením číslo
UR17_1290 ze dne 28.11.2017.
(žádost byla podána dne 11.06.2018 a vyřízena dne 25.06.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
117. Žádost o poskytnutí informace – předložení plateb v oddělení vnějších vztahů
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Předložení detailního rozpisu realizovaných plateb v oddělení vnějších vztahů, a to od
01.01.2018 do 22.05.2018, s rozpisem – částka,kdy platba byla realizována, komu, za co
(detailní rozpis), na základě jakého titulu (objednávka, smlouva aj.).
2. Předložení detailního rozpisu opodstatněných, avšak dosud nezrealizovaných plateb
v oddělení vnějších vztahů, a to od roku 2010 do 22.05.2018, s rozpisem – částka,kdy
platba byla realizována, komu, za co (detailní rozpis), na základě jakého titulu
(objednávka, smlouva aj.), důvod nezrealizované platby (např. platba není dosud splatná).
Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 Infz z důvodu zneužití
informace žadatelem. Vzhledem k tomu, že žádost je totožná s již obdrženými žádostmi,
povinný subjekt má za to, že se jedná o podání prostřednictvím „spřízněné osoby“ ( povinný
subjekt vycházel z komentáře InfZ, autor Furek, Rothanzl, Jírovec), žádost je obsahově
shodná s odmítnutou žádostí I-101/18.
(žádost byla podána dne 18.06.2018, rozhodnutí-odmítnutí dne 29.06.2018 – řešilo Oddělení
právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
118. Žádost o poskytnutí informace – předložení detailního vyúčtování Reprezentačního
plesu Prahy 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- předložení detailního vyúčtování Reprezentačního plesu Prahy 1, který se uskutečnil
dne 20.04.2018 v Paláci Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1 – podrobný rozpis
prodaných vstupenek (k jakým stolům s číselným označením byly prodány, v jakém
počtu – rozdělení Velký sál, Malý sál, příp. další na tzv. stání ), za jakou částku se
vstupenky prodávaly, tj. částka za vstupenku dle cenové kategorie + částka celkoví),
kde a kým se vstupenky prodávaly.
- předložení celkového počtu pozvaných hostů, kteří obdrželi vstupenku zdarma.
Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 Infz z důvodu zneužití
informace žadatelem. Vzhledem k tomu, že žádost je totožná s již obdrženými žádostmi,
povinný subjekt má za to, že se jedná o podání prostřednictvím „spřízněné osoby“ (povinný
subjekt vycházel z komentáře InfZ, autor Furek, Rothanzl, Jírovec), žádost je obsahově
shodná s odmítnutou žádostí I-87/18.
(žádost byla podána dne 18.06.2018, rozhodnutí-odmítnutí dne 29.06.2018 – řešilo Oddělení
právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
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119. Žádost o poskytnutí informace – počet bytů v majetku Městské části Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Počet bytů v majetku MČ Praha + ve svěření od HMP:
1. Celkový počet bytů určených k pronájmu.
2. Počet bytů s pronájmem na dobu neurčitou.
3. Počet bytů vyplývající z bodu č. 2 určených pro privatizaci.
4. Celkový počet bytů s pronájmem na dobu určitou.
Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 Infz z důvodu zneužití
informace žadatelem. Vzhledem k tomu, že žádost je totožná s již obdrženými žádostmi,
povinný subjekt má za to, že se jedná o podání prostřednictvím „spřízněné osoby“ (povinný
subjekt vycházel z komentáře InfZ, autor Furek, Rothanzl, Jírovec), žádost je obsahově
shodná s odmítnutou žádostí I-88/18.
(žádost byla podána dne 18.06.2018, rozhodnutí-odmítnutí dne 29.06.2018 – řešilo Oddělení
právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
120. Žádost o poskytnutí informace – celkový počet voličů v jednotlivých ulicích,
domech dle aktuálního seznamu voličů
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Celkový počet voličů v jednotlivých ulicích, v rámci každé z ulic celkové počty voličů
v jednotlivých domech s uvedením jejich čísel popisných a čísel orientačních Městské části
Praha 1dle aktuálního seznamu voličů vedeného dle § 28 zákona č. 491/2001 Sb.
Požadovaný seznam byl poskytnut.
(žádost byla podána dne 18.06.2018 a vyřízena dne 2.06.2018 – řešil
správních agend - oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)

Odbor občansko

