
28. Žádost o poskytnutí informace – materiály poskytnuté znalci Ing. Romanu Nýčovi  - 

IČ: 49384767 – zpracování Vyjádření znalce k posouzení nabídkové ceny na prodej 

rozestavěných jednotek 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - materiály poskytnuté znalci Ing. Romanu Nýčovi  - IČ: 

49384767, který zpracoval tzv. Vyjádření znalce k posouzení nabídkové ceny na prodej 

rozestavěných jednotek s ohledem na výši obvyklé hodnoty pro: 

- rozestavěná jednotka č. 757/7, Haštalská 21, č. p. 757, k. ú. Staré Město 

- rozestavěná jednotka č. 757/8, Haštalská 21, č. p. 757, k. ú. Staré Město 

- rozestavěná jednotka č. 757/9, Haštalská 21, č. p. 757, k. ú. Staré Město 

- rozestavěná jednotka č. 158/15, Opatovická 20, č. p.158, k. ú. Nové Město 

- rozestavěná jednotka č. 461/5, nebovidská 4, č. p. 461, k. ú. Malá Strana 

Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí žádosti –  informace neexistují - § 3 odst. 3 InfZ ve 

spojení s § 2 odst. 4 InfZ. 

Žadatel podal Odvolání proti rozhodnutí -  postoupeno dle § 16 odst. 2 InfZ s celým spisovým 

materiálem nadřízenému orgánu – Magistrátu Hl. m. Prahy (MHMP), který svým 

rozhodnutím nařídil nové projednání.  

 

(žádost byla podána dne 19.02.2018, vyřízena dne 05.03.2018, odvolání dne 13.03.2018, 

postoupeno dne 21.03.2018, rozhodnutí MHMP dne 03.04.2018  –  řeší  Odbor technické a 

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

 

29. Žádost o poskytnutí informace – přehled volných bytových jednotek k 19.02.2018, 

které jsou v majetku MČ Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

- přehled s počtem volných bytových jednotek k 19.02.2018, které jsou v majetku MČ 

Praha 1, a to  s rozdělením na katastrální území a dělení dle dispozice bytu 

- přehled  s počtem volných bytových jednotek k 19.02.2018, které jsou nepřetržitě 

neobydlené k 19.02.2018, nepřetržitě neobydlené od roku 2008 a dříve, a to  

s rozdělením na katastrální území a dělení dle dispozice bytu 

 

Počet volných bytových jednotek k 19.02.2018 

 1+1 (1kk) 2+1(2kk) 3+1 (3kk) 4+1(4kk) a větší 

Staré Město 16 19 3 0 

Josefov 1 0 0 0 

Hradčany 0 0 0 0 

Malá Strana 6 4 2 8 

Nové Město         56                          38                         14                          8 

 

Počet nepřetržitě neobydlených od roku 2008 a dříve k 19.02.201 

 1+1 (1kk) 2+1(2kk) 3+1 (3kk) 4+1(4kk) a větší 

Staré Město 1 2 0 0 

Josefov 1 0 0 0 

Hradčany 0 0 0 0 

Malá Strana 0 1 0 0 

Nové Město 4 7 1 1 
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(žádost byla podána dne 19.02.2018 a vyřízena dne 28.22.2018 – řešil  Odbor technické a 

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

 

30. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí, stavební povolení k výstavbě 

nových domů 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí, stavební povolení k výstavbě nových 

domů – aktuálně probíhající projekty. 

Žádost je nesrozumitelná -  žadateli byla zaslána výzva k upřesnění žádosti - § 14 odst. 5 

písm. b) InfZ. Žádost nebyla dosud upřesněna.   

 

(žádost byla podána dne  27.02.2018 a  výzva dne 06.03.2018 – řeší Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1)  

 

31. Žádost o poskytnutí informace – Revitalizace bytového domu“ Praha 1, Nové město, 

č. p. 954, v ul. U Půjčovny 6, na pozemku parc. č. 107, k. ú. Nové Město 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – „Revitalizace bytového domu“ Praha 1, Nové město, č. p. 

954, v ul. U Půjčovny 6, na pozemku parc. č. 107, k. ú. Nové Město: 

- zda ve věci bylo zahájeno řízení o odstranění stavby ve smyslu ust. § 129 odst. 1 písm. 

b) stavebního zákona, případně, zda stavebník požádal v rámci řízení o odstranění 

stavby o dodatečné povolení. 

Bylo zahájeno řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona 

Stavebník k dnešnímu dni nepožádal o dodatečné povolení stavby. 

 

(žádost byla podána dne  28.02.2018 a vyřízena dne 13.03.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

32. Žádost o poskytnutí informace – kdo inicioval kontrolní prohlídku dne 06.03.2018 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kdo inicioval kontrolní prohlídku dne 06.03.2018 dle 

S UMCP1  02800/2018/VÝS/-Še-3/136. 

Pravomoci vedoucího odboru vyplývají ze stavebního zákona a příslušných prováděcích 

předpisů. 

Žadatel podal stížnost na nepodání informace, která byla postoupena nadřízenému orgánu – 

Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

(žádost byla podána dne  01.03.2018 a vyřízena dne 12.03.2018, stížnost dne 21.03.2018 – 

řeší Odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 

 

33. Žádost o poskytnutí informace – podklady a materiály, odpovědi  KOMA na 

zasedání KOMA dne 26.01.2016 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace  -  podklady a materiály, odpovědi  KOMA na zasedání KOMA 

dne 26.01.2016. 

Požadované podklady včetně zápisu z jednání byly poskytnuty, otázky a odpovědi nebyly 

zachyceny. 
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(žádost byla podána dne 02.03.2018 a vyřízena dne 16.03.2018 – řešil Odbor technické a 

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

 

34. Žádost o poskytnutí informace – kopie nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na 

adrese Pařížská 28/131, Praha 1  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na adrese 

Pařížská 28/131, Praha 1, který je v současné době provozován jako Galerie La Famme – 

vchod z Bílkovy ulice, označený jako Bílkova 2. 

Požadovaný dokument byl poskytnut.  

 

(žádost byla podána dne 05.03.2018 a vyřízena dne 19.03.2018 – řešil Odbor technické a 

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

 

35. Žádost o poskytnutí informace – uplatnění restitučních nároků 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace  – uplatnění restitučních nároků: 

 

(i) zda byl vůči vám, hlavnímu městu Praze nebo případně jinému subjektu uplatněn restituční  

    nárok podle restitučních zákonů (č. 229/1991 Sb.,č. 403/1990 Sb.,č. 87/1991 Sb., k pozemku  

    parc. č. 1965, k. ú. Nové Město, obec Praha  („Restituční nárok“) 

(ii) pokud byl Restituční nárok uplatněn, podle kterého z restitučních zákonů, zda k datu této  

     žádosti bylo řízení o restitučním nároku ukončeno a s jakým výsledkem 

(iii) pokud byl Restituční nárok uplatněn, kým byl uplatněn 

(iv) pokud bylo řízení o Restitučním nároku ukončeno rozhodnutím, jaké bylo znění  

      rozhodnutí 

(v) pokud řízení ještě nebylo ukončeno, zda řízení i nadále probíhá a u jakého správního  

     orgánu 

(vi) pokud byla ohledně restitučního nároku podána žaloba, jakého soudu, zda byla ukončena  

     rozhodnutím, pokud ne, u jakého soudu řízení dosud probíhá. 

Povinný subjekt nedisponuje informací o uplatněném restitučním nároku k uvedenému 

pozemku, proto vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1, § 2 odst. 4 InfZ. 

 

(žádost byla podána dne 05.03.2018 a vyřízena dne 19.03.2018 – řešilo  Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

36. Žádost o poskytnutí informace – cena ozdob na vánočním stromu na Staroměstském 

náměstí, Praha 1 roku 2017 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – cena ozdob na vánočním stromu na Staroměstském náměstí, 

Praha 1 roku 2017. 

Žadatel byl informován, že požadovaná informace se nevztahuje k působnosti Úřadu městské 

části Praha 1, proto byla žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ  odložena. 

 

(žádost byla podána dne 05.03.2018 a vyřízena dne 07.03.2018 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

37. Žádost o poskytnutí informace – aktuální informace o nájmu nebytové jednotky č. 

55/103, Mostecká 3, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace: 

- usnesení UR190190 

-  stanovisko MV ČR ze dne 14.02.2018 

- stanovisko Komise obecního majetku RMČ Praha 1 ze dne 13.01.2018 k žádosti o 

pronájem nebytového prostoru v 1. nadzemním podlaží domu 

- aktuální informace o nájmu nebytové jednotky č. 55/103, 1. nadzemní podlaží  domu č. 

p. 55, k. ú. Malá Strana, Mostecká 3, Praha 1, které byly předloženy Radě MČ. 

Požadované informace byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 06.03.2018 a vyřízena dne 19.03.2018 – řešil Odbor technické a 

majetkové správy - oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

38. Žádost o poskytnutí informace – příprava, zpracování a vydání občanského průkazu 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí: 

- kolik stojí příprava, administrativní zpracování a vydání občanského průkazu 

Při přepokládaném čase 10 minut na nabrání žádosti o vydání občanského průkazu se mzdové 

náklady pohybují kolem 35,- Kč. 

- kolik stojí výroba 1 ks občanského průkazu 

Výrobu občanských průkazů hradí Ministerstvo vnitra ČR. 

 

(žádost byla podána dne 07.03.2018 a vyřízena dne 19.03.2018 – řešil Odbor občansko 

správních agend ÚMČ Praha 1) 

 


