21. Žádost o poskytnutí informace – počet podaných stížností na vedoucí Odboru
technické a majetkové správy Úřadu městské části Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Počet podaných stížností na vedoucí Odboru technické a majetkové správy Úřadu městské
části Praha 1(včetně těch uvedených v interpelacích na zasedáních Zastupitelstva MČ
Praha 1), a to od fyzických a právnických osob v souvislosti s její pracovní pozicí, důvody
jednotlivých stížností a obsah reakce ze strany Úřadu městské části Praha 1.
V roce:
počet
důvody
reakce
2014
2
činnost správce
řešilo odd. právní, stanovisko
činnost SVJ
k nápravě tajemník
2015
3
činnost SVJ
řešilo odd. právní a tajemník
chování
řešil tajemník - nedůvodná
chování
řešil tajemník - nedůvodná
2016
3
jednání v rámci SVJ
projednáno s tajemníkem
jednání v rámci SVJ
projednáno s tajemníkem
jednání s SVJ
řešil tajemník – nedůvodná
2017
0
2018 k 12.02.2018
0
2. Počet podaných trestních oznámení:
V roce:
počet
2014
2015
2016
2017
2018 k 12.02.2018
Požadovaná informace se nevztahuje k působnosti Městské části Praha, terstní oznámení
s k úřadu MČ Praha 1nepodávají, a proto byla žádost odložena - § 14 odst. 5 písm. c) InfZ.
Žadateli bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení bodu č. 1.
Žadatel podal stížnost na postup.
(žádost byla podána dne 12.02.2018, bod č. 2 vyřízen dne 26.02.2018, stížnost dne
06.03.2018, bod č. 1 vyřízen dne 07.03.2018 – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností
ÚMČ Praha 1)
22. Žádost o poskytnutí informace - počet podaných stížností na stanoviska Úřadu
městské části Praha 1 k Magistrátu hl. m. Prahy při vyřizování žádostí občanů dle zák.
č. 106/1999 Sb.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Počet podaných stížností na stanoviska Úřadu městské části Praha 1 k Magistrátu hl. m.
Prahy při vyřizování žádostí občanů dle zák. č. 106/1999 Sb.:
- počet stížností, počet důvodně podaných stížností, počet sjednaných náprav roce
2014, 2015, 2016, 2017 , 2018 (k 12.02.2018).
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 1 k Magistrátu hl. m.
Prahy při vyřizování žádostí občanů dle zák. č. 106/1999 Sb.:
- počet odvolání, počet důvodně podaných odvolání dle rozhodnutí Magistrátu hl. m.
Prahy, počet sjednaných náprav v návaznosti na rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy
roce 2014, 2015, 2016, 2017 , 2018 (k 12.02.2018).
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Žadateli byly zaslány odkazy internetové stránky Úřadu MČ Praha 1.
http://www.praha1.cz/cps/media/Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c. 106za_rok 2018_1-8.pdf
http://www.praha1.cz/cps/media/Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c. 106za_rok 2018_9-14.pdf
http://www.praha1.cz/cps/media/Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c. 106za_rok 2017.pdf.
Žadatel podal stížnost na postup – nebyly zaslány úplné informace – ze stany povinného
subjektu došlo k pochybení, informace byly poskytnuty dle § 16a) odst. 5 InfZ doplněním
let 2014-2016.
http://www.praha1.cz/cps/media/Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c. 106za_rok 2014.pdf
http://www.praha1.cz/cps/media/Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c. 106za_rok 2015.pdf
http://www.praha1.cz/cps/media/Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c. 106za_rok 2016..pdf
(žádost byla podána dne 13.02.2018, vyřízena dne 26.20.2018, stížnost dne 06.03.2018,
vyřízena dne 12.03.2018 – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
23. Žádost o poskytnutí informace – k č.j. UMCP1/1016723/2018/výs-Zj-3/par.č.702/1 –
kdo požádal o vydání rozhodnutí stavebního úřadu k umístění pomníku na poz. parcele
č. 702/1 v k. ú. Malá Strana, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - k č.j. UMCP1/1016723/2018/výs-Zj-3/par.č.702/1 – kdo
požádal o vydání rozhodnutí stavebního úřadu k umístění pomníku letcům na poz. parcele č.
702/1 v k. ú. Malá Strana, Praha 1.
Městská část Praha 1, Úřad městské části Praha 1, zastoupená starostou Ing. Oldřichem
Lomeckým.
Žadatel podal stížnost na nepodání informace.
Povinný subjekt zaslal odpověd´ a omluvu za prodlení, ke kterému došlo z důvodu
dlouhodobé nemoci oprávněného zaměstnance odboru výstavby.
(žádost byla podána dne 14.02.2018, stížnost dne 14.03.2018, vyřízena dne 22.03.2018 – řešil
Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
24. Žádost o poskytnutí informace – provoz trhů v Městské části Praha 1 za roky 2015,
2016 a 2017
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - provoz trhů v městské části za roky 2015, 2016 a 2017:
1. Jaké trhy (na tržišti, v tržnici, na tržním místě) a jak často (kolikrát do roka) se pořádají na
území vaší městské části?
Byl zaslán přehled trhů, tržišt.
2. Vybírá MČ od pořadatelů nájemné? Jaká je ve smlouvě vymezená nájemní plocha? Jaká je
cena u jednotlivých pořadatelů za kalendářní rok včetně uvedení, zda včetně DPH.
Nájemné vybírá vlastník dotčené komunikace a je stanoveno, vč. plochy, v nájemní smlouvě
o pronájmu komunikace, uzavřené mezi vlastníkem komunikace a žadatelem. Mimo
soukromé pozemky je vlastníkem veřejných komunikací Hlavní město Praha.
3. Vybírá MČ od pořadatelů poplatek za zábor veřejného prostranství? Cena za m2 u
jednotlivých pořadatelů, zda včetně DPH.
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Poplatek za užívání veřejného prostranství je forma „daně za užívání veřejného prostranství“,
stave dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb., HMP, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství a je určena sazbou za započatý m2 a započatý den – zák. č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích a zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád.
4. Poskytla MČ subvence nebo datace pořadateli, kdy a v jaké výši, včetně nefinančních
plnění, např. bezplatný pronájem stánku.
Daň se nevyměřuje v případě, že je žadatelem vlastník komunikace, správce daně nebo je
zajištěna finanční spoluúčast MČ P1 nebo HMP.
5. Pokud MČ pořádala trhy ve vlastní režii, výsledek hospodaření rozpadem na jednotlivé
položky.
MČ ve vlastní režii trhy nepořádá.
6. Kopii smluv mezi MČ a pořadatelem.
Kopie smlouvy byla poskytnuta.
(žádost byla podána dne 15.02.2018 a vyřízena dne 01.03.2018 – řešil Odbor dopravy a
Oddělení obchodu a služeb ÚMČ Praha 1)
25. Žádost o poskytnutí informace – kopie předávacího protokolu nebytového prostoru
v domě ze dne 20.07.2014
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - kopie předávacího protokolu nebytového prostoru v domě ze
dne 20.07.2014, UMCP1 120099/2014, který se nachází v archivu MČ Praha 1.
Požadovaný dokument byl poskytnut.
(žádost byla podána dne 18.02.2018 a vyřízena dne 04.03.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
26. Žádost o poskytnutí informace – Výběrové řízení na pronájem domu na adrese
U Sovových mlýnů 1, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Výběrové řízení na pronájem domu na adrese U Sovových mlýnů 1, č. p. 134, parc. č. 788, k.
ú. Malá Strana, Praha 1, tzv. „Michnovský letohrádek, Rybářský domeček“ dle vyhlášeného
usnesení Rady MČ Praha 1č. UR17_0940:
1. Anonymizovaný soupis všech nabídek u II. stupně otevírání obálek k výběrovému řízení
na pronájem tzv. „Rybářského domečku“, uvést i finanční nabídky.
2. Vyhodnocení a závěr výše uvedeného výběrového řízení.
Rozhodnutí o odmítnutí - § 2 odst. 4 InfZ – povinnost poskytovat informace se netýká dotazů
na názory, budoucích rozhodnutí a vytváření nových informací.
3. Zápis otevírání obálek II. stupně.
Bod č. 1 a č. 3 – povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Výběrové řízení (VŘ) bylo vyhlášeno usnesením rady MČ Praha 1 č. UR17_940 ze dne
18.08.2017, dne 18.10.2017 proběhlo otevírání obálek s nabídkami ve II. stupni Výběrového
řízení, které nebylo dosud vyhodnoceno a ukončeno Rozhodnutím Rady MČ Praha 1. Dle §
11 odst. 1 písm. b) InfZ povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud jde o
novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon
nestanoví jinak. Požadované informace – zápis a otevírání obálek lze považovat za
podkladové informace. Odmítnutí informace je pouze dočasné, neboť výluka § 11 odst. 1
písm. a) InfZ předpokládá, že po vydání daného rozhodnutí budou podkladové informace na
žádost poskytnuty.
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(žádost byla podána dne 19.02.2018 a vyřízena dne 05.03.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
27. Žádost o poskytnutí informace – finanční částky placené ze strany Úřadu MČ
Praha 1 dodavatelským společnostem Deco Interios s.r.o. a SPAZIO ITALIANO s.r.o.
v letech 2012-2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Finanční částky placené ze strany Úřadu MČ Praha 1 dodavatelským společnostem Deco
Interios s.r.o. a SPAZIO ITALIANO s.r.o. v letech 2012-2018 (do 16.02.2018) s jednotlivým
rozpisem u jednotlivých kalendářních let.
Požadovane informace byly poskytnuty.
2. Potvrzení, že jednatelce společností byla MČ Praha 1prodána bytová jednotka na základě
kupní smlouvy ze dne 06.03.2015.
Informace byla odmítnuta - § 8a InfZ – není splněno kritérium vhodnosti.
3. Potvrzení, že jednatelka společností t. č. místopředsedkyně obvodního výkonného výboru
ČSSD pro Prahu 1, kandidovala ve dnech 10.-11.10.2014 do zastupitelstva MČ Praha 1, a
to na kandidátní listině politické strany ČSSD.
Informace byla odmítnuta - § 8a InfZ – není splněno kritérium vhodnosti.
(žádost byla podána dne 19.02.2018 a vyřízena dne 05.03.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)

