
 
15. Žádost o poskytnutí informace – rekonstrukce dolní části Václavského náměstí, 

Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – rekonstrukce dolní části Václavského náměstí, Praha 1: 

a)  kopie stavebního povolení na rekonstrukci dolní části Václavského náměstí vydaného  

     vaším úřadem od 01.01.2017 - dosud 

b)  zda je vedeno řízení o vydání stavebního povolení na „rekonstrukci dolní části  

     Václavského náměstí“ 

c)  jaká rozhodnutí, sdělení a vyjádření, popř. jiné úkony vdal váš úřad na pozemky parc.  

     č. 576, 578, 586/1, 586/2, 586/4, 593, 595, 599 a 2306/6 k. ú. Nové Město a objekty č.  

     p. 900, 896, 852, 835, 837 (zapsáno v LV č. 3562 k. ú. Nové Město, vlastník WELWYN  

    COMPANY a.s.) v období od 01.01.2017 – dosud 

d) jaká správní řízení vede váš úřad ke dni podání žádosti na pozemky parc. č. 576, 578,  

    586/1, 586/2, 586/4, 593, 595, 599 a 2306/6 k. ú. Nové Město a objekty č. p. 900, 896,  

    852, 835, 837 (zapsáno v LV č. 3562 k. ú. Nové Město, vlastník WELWYN COMPANY  

    a.s.)   

Bylo zasláno Oznámení o výši nákladů - byly uhrazeny a informace byly poskytnuty. 

Ad a-b)  

Rozhodnutí o stavebním povolení spis. zn. S UMCP1/205792/2017/VÝS-Zi-2/parc.č.2306/1 

ze dne 05.01.2018 

Rozhodnutí o stavebním povolení spis. zn. S UMCP1/205795/2017/VÝS-Zi-2/parc.č.2306/1 

ze dne 05.01.2018 

Rozhodnutí o stavebním povolení spis. zn. S UMCP1/187497/2017/VÝS-Zi-2/parc.č.2306/1 

ze dne 05.01.2018 

Jiná řízení nejsou vedena. 

Ad c-d) 

Od 01.01.2017 ke dni podání žádosti 02.02.2018 zdejší stavební úřad vydal: 

- kolaudační souhlas s užíváním stavby, týkající se prodejny zmrzliny v přízemí zadního  

traktu v pravém křídle domu č. p. 852, Na Příkopě 10, Praha 1 – Nové Město 

- usnesení o zastavení řízení na základě zpětvzetí žádosti stavebníka, týkající se 

odstranění objektu č. p. 837, Václavské nám. 11, Praha 1 – Nové Město.  

Jiná rozhodnutí, usnesení nebyla během dotazovaného období vydána. 

V současné době proběhlo řízení na základě podané žádosti o vydání územního rozhodnutí na 

umístění stavby, týkající se rekonstrukce části vnitrobloku 852, 835, 837, 896, 900, 1480, 

Praha 1 – Nové Město, kterou povinný subjekt posoudil jako neúplnou a řízení zastavil. 

Žadateli bylo zasláno Upřesnění informace -  ze strany povinného subjektu došlo k chybě Ad 

c-d „povinný subjekt posoudil jako neúplnou a řízení zastavil“. Řízení nebylo zastaveno, ale 

přerušeno.  

 

(žádost byla podána dne  02.02.2018, oznámení dne 15.02.2018, úhrada dne 21.02.2018 a 

vyřízena dne 27.02.2018, upřesnění  dne 08.03.2018 –  řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 

 

16. Žádost o poskytnutí informace – seznam bytů vedených jako administrativně 

rozdělené – umožnění sloučení od roku 2000 - 2011 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace -  seznam bytů vedených jako administrativně rozdělené, 

kterým bylo umožněno sloučení v jeden byt  v období od roku 2000 - 2011 

Bylo zasláno Oznámení o výši nákladů - byly uhrazeny a informace byly poskytnuty. 

Žadatel zaslal stížnost na poskytnutí neúplných informací a žádost o vrácení úhrady. 
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Stížnost byla postoupena v souladu s § 16 a) odst. 5 InfZ nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. 

m. Prahy. 

 

(žádost byla podána dne 07.02.2018, oznámení dne 20.20.2018, úhrada dne 21.02.2018, 

stížnost dne 5.03.2018, postoupena dne 08.03.2018 – řešil  Odbor technické a majetkové 

správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 

 

17. Žádost o poskytnutí informace – nájemní smlouva uzavřená mezi Městskou částí 

Praha 1 a třetím subjektem, který má v pronájmu byty dohledatelné na serverech 

krátkodobého ubytování – Václavské náměstí 39, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - nájemní smlouva uzavřená mezi Městskou částí Praha 1 a 

třetím subjektem, který má v pronájmu byty dohledatelné na serverech krátkodobého 

ubytování – Václavské náměstí 39, Praha 1. 

Kopie smlouvy byla poskytnuta. 

Bylo podáno odvolání proti odpovědi – v souladu s § 16 odst. 2 InfZ postoupeno nadřízenému 

orgánu Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

(žádost byla podána dne  25.01.2018, vyřízena dne 07.02.2018, odvolání dne 02.03.2018, 

postoupeno dne 15.03.2018 – řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a 

nebytových prostor  ÚMČ Praha 1)  

 

18. Žádost o poskytnutí informace – všechny smlouvy uzavřené k užívacím právům 

administrativně rozdělených bytů  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - všechny smlouvy uzavřené k užívacím právům 

administrativně rozdělených bytů, v situaci, kdy byl administrativně rozdělený byt institutem 

prohlášení vlastníka vymezen jako jedna bytová jednotka a zároveň byla jedna jeho část volná 

a druhá část byla obsazená nájemníkem a zároveň byly tato smluvní vztahy pro zůstavšího 

nájemníka uzavřeny pouze k části vymezeného bytu.    

Zasláno o oznámení o výši úhrady nákladů – byly uhrazeny a dokumenty poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne  07.02.2018, oznámení  dne 20.02.2018 a vyřízena dne 23.02.2018 – 

řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor  ÚMČ  

Praha 1)  

 

19. Žádost o poskytnutí informace – seznam všech bytů, které byly vedeny jako 

administrativně rozdělené od roku 2000 k dnešnímu dni – adresa, čísla bytu, nadzemní 

podlaží 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - seznam všech bytů, které byly vedeny jako administrativně 

rozdělené od roku 2000 k dnešnímu dni – adresa, čísla bytu, nadzemní podlaží. 

Zasláno o oznámení o výši úhrady nákladů – byly uhrazeny a informace poskytnuta. 

Povinný požadovaný seznam nevede, k dnešnímu dni již takto vedeny nemohou, neboť došlo 

k jejich sloučení. Zaslán přehled: 

Křemencova 1647/2, č. 5, 4. NP 

Václavské náměstí 778/14, č. 10, 3. NP 

Široká 96/9, č. 18, 4. NP 

Opletalova 1323/15, č. 8, 4. NP 

Revoluční 1202/20, č. 12, 6. NP 
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Havelská 510/5, č. 4, 2. NP 

Zlatnická 1123/9 č. 2, 3. NP 

Betlémská 266/7, č. 11, 3. NP 

Široká 96/9, č. 21, 5. NP 

U Bulhara 1655/5, č. 4, 1. NP 

Na Struze 227/1, č. 8, 4. NP 

Ve Smečkách 1767/7, č. 12, 4. NP 

U Bulhara 1655/5, č. 9, 3. NP 

Jindřišská 1759/8, č. 3, 2. NP 

Aktuální přehled administrativně rozdělených bytů: 

Mikulandská 122/4, č. 10, 1. NP 

Pařížská 131/28, č. 9, 5. NP 

Jindřišská 875/23, č. 20, 4. NP 

Na Poříčí 1061/37, č. 1, 2. NP 

Soukenická 1094/22, č. 9, 4. NP 

  

(žádost byla podána dne  07.02.2018, oznámení  dne 20.02.2018 a vyřízena dne 23.02.2018 – 

řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor  ÚMČ  

Praha 1)  

 

20. Žádost o poskytnutí informace – seznam probíhajících řízení týkajících se podoby a 

fungování Karlova náměstí v Praze 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

- seznam probíhajících řízení týkajících se podoby a fungování Karlova náměstí v Praze a ulic  

   s ním přímo sousedících, informace o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních 

Území nespadá do katastrálního území povinného subjektu, proto bylo vydáno Rozhodnutí o 

odložení žádosti - § 14 odst. 5, písm. c) InfZ.  

 

(žádost byla podána dne  09.02.2018 a vyřízena dne 13.02.2018 – řešilo Oddělení právní,  

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

 


