
 
73. Žádost o poskytnutí informace - Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_0397 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_0397 - předložení: 

1. Příloha č. 1 uvedeného usnesení. 

Příloha poskytnuta. 

2. Seznam oslovených potencionálních dodavatelů. 

AZET KONZULT – znalecký ústav, s.r.o., IČ: 29310652 

KREPIDOMA, s.r.o., IČ: 29132584 

EQUITA Consulting, s.r.o., IČ: 25761421 

Moore Stephens ZNALEX, s.r.o., IČ: 26099306 

3. Zadávací dokumentaci. 

Dokument poskytnut. 

4. Vyhodnocení nabídek k této veřejné zakázce malého rozsahu. 

Požadovaná informace se obsahově kryje s informací poskytnutou k bodu č. 5.  

5. Nabídky vybraného dodavatele. 

Nabídka – Moore Stephens ZNALEX, s.r.o, poskytnuta. 

6. Nabídky všech konkurenčních potencionálních dodavatelů. 
Nabídka – EQUITA Consulting, s.r.o. 
 

(žádost byla podána dne 19.04.2018 a vyřízena dne 03.05.2018 –  řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

74. Žádost o poskytnutí informace – záměr Prahy 1 – vybudování podzemních garáží na 

Malostranském náměstí, Praha 1 

 Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace  - záměr Prahy 1 – vybudování podzemních garáží na 

Malostranském náměstí, Praha 1: 

- stav přípravy projektu 

Hlavní město Praha přislíbilo městské části Praha 1 poskytnutí finančních prostředků na 

zpracování studie proveditelnosti umístění PG na malostranském náměstí, které nebyly 

v rámci dosavadních projekčních kroků prověřovány a v praktické rovině mohou 

minimalizovat plánované dopady na stávající obslužné vazby v území a synergicky podpořit 

celkové zklidnění parteru náměstí realizací pouze několika povrchových zásobovacích stání 

viz usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_0276 ze dne 20.03.2018). Příslušný materiál na 

převod zmíněných finančních prostředků z rozpočtu Hl. m. Prahy nebyl Radou hl. m. Prahy 

předložen. Kopie usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18 byla poskytnuta. 

 

(žádost byla podána dne 18.04.2018 a vyřízena dne 30.04.208 – řešil  starosta  MČ Praha 1) 

 

75. Žádost o poskytnutí informace – územní řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., v roce 

2017 v rámci úřadu 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

1. Kolik bylo zahájeno územních řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., v roce 2017 v rámci  

    vašeho úřadu? 

45. 

2. Kolik z řízení podle bodu a) zahájených v roce 2017 bylo v roce 2017 ukončeno vydáním  

    územního rozhodnutí (uvést všechna rozhodnutí vydaná vaším úřadem bez ohledu na to,  
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    zda byla později na základě opravných prostředků zrušena)? 

24. 

3. V kolika případech byly účastníky těchto řízení spolky/občanská podle § 70 zákona č.  

    114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (územních řízení zahájených v roce 2017 a  

    skončených vydáním územního rozhodnutí vašeho úřadu v roce 2017, bez ohledu na  

    pozdější opravné prostředky? 

4. V kolika případech šlo o územní řízení, kterému předcházelo posuzování vlivů na životní  

    prostředí ukončené vydáním stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., (o územní řízení  

   zahájená v roce 2017 a skončená vydáním územního rozhodnutí vašeho úřadu v roce 2017,  

   bez ohledu na pozdější opravné prostředky)? 

5. V kolika případech se spolek jako účastník územního řízení zahájeného a skončeného  

    vydáním územního rozhodnutí vašeho úřadu v roce 2017 proti územnímu rozhodnutí  

    odvolal? 

6. V kolika případech podal spolek žalobu proti rozhodnutí o odvolání proti územnímu  

    rozhodnutí (u územních řízení zahájených v roce 2017 a skončených vydáním územního  

    rozhodnutí vašeho úřadu v roce 2017, bez ohledu na opravné prostředky, spisová značka  

    žaloby. 

Povinný subjekt vydal k bodu 3-6 Rozhodnutí o odmítnutí  - § 15 odst. 1 InfZ. Stavební úřad 

nevede evidenci statistických údajů ani nemá etnické vybavení a personální obsazení pro 

zpracování požadovaných detailů v územních řízeních – informaci nemá, neamá povinnost ji 

mít. 

 

(žádost byla podána dne 19.04.2018 a vyřízena dne 30.05.2018 – řešil  Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

76. Žádost o poskytnutí informace – vedení stavebního řízení na bytový dům Kozí 7, 

Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

Jsou na nemovitosti - na bytový dům Kozí 7, Praha 1, vedena stavebního řízení, příp., zda 

byla v minulosti stavební  řízení vedena (od 19.04.2008 – 19.04.2018). 

K datu 19.04.2018 byla ukončena řízení, a to v období od 13.02.2007 do 13.02.2017, od 

14.02.2017 do 19.04.2018 územní souhlas s umístěním stavby týkající se vodovodní přípojky 

pro předmětný objekt, a stavební povolení úpravám celého objektu.     

 

(žádost byla podána dne 19.04.2018 a vyřízena dne 03.05.2018 – řešil Odbor výstavby  ÚMČ 

Praha 1) 

 

77. Žádost o poskytnutí informace – aktuální nájemní smlouvy – pozemek č. p. 234, 

Nerudova 45, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - aktuální nájemní smlouvy (včetně dodatků) – pozemek č. p. 

234, parcelní číslo 472, Nerudova 45, Praha 1. 

Objekt není ve vlastnictví Městské části Praha 1, která je pouze správcem pozemku. 

Vlastníkem pozemku je Hl. m. Praha. Žádost byla podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odložena. 

   

(žádost byla podána dne 22.04.2018 a vyřízena dne 05.05.2018   –  řešil Odbor technické a 

majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 
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78. Žádost o poskytnutí informace – aktuální nájemní smlouvy na nebytové prostory 

v domě Nerudova 9, Praha 1 

Žádost o poskytnutí informace  – aktuální nájemní smlouvy (včetně dodatků) na nebytové 

prostory v domě Nerudova 9, Praha 1- pozemek č.p.254 (parcelní číslo 63 – prodej perníku)- 

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 22.04.2018 a vyřízena dne 04.05.2018 – řešil odbor technické a 

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

 

79. Žádost o poskytnutí informace – exekuce vedená na moji osobu, řešení dluhu 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – exekuce, zaslání podkladů k výkonu exekuce, exekuční titul a 

aktuální výše dluhu. 

Požadované dokumenty byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 23.04.2018 a vyřízena dne 07.05.2018 – řešil Odbor finanční ÚMČ 

Praha 1) 

 

80. Žádost o poskytnutí informace – opatření pro redukce počtu holubů na území MČ 

Praha 1  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – opatření pro redukci počtu holubů na území MČ Praha 1.  

1. Podniká MČ Praha 1 nějaká opatření pro redukci počtu holubů na svém území? Pokud  

    ano, jaká opatření a jak jsou účinná? 

Městská část Praha 1 na svém území žádná speciální opatření, která by přímo napomáhala 

snížit počet populace holubů, neprovádí. Problémy se zvýšeným počtem holubů v centru 

města většinou řeší sami správci nemovitostí, eventuelně plastik, a to především 

mechanickými opatřeními jako jsou instalace sítí, trnů, uzavření vletových otvorů atd. Výše 

uvedená opatření napomáhají omezit výskyt holubů, neboť zabraňují jejich usedání (či 

následné zahnízdění) na fasády domů, balkóny, římsy a další atraktivní místa. Výše uvedená 

ochrana je však pouze na jejich konkrétních vlastnících. 

2. Pokud MČ Praha 1 žádná opatření neprovádí, má v úmyslu nějaká opatření začít  

    provádět? Pokud ano, jaká? 

Městská část Praha 1 v současné době neuvažuje nad realizací jiných opatření, neboť jiné, než 

výše uvedené způsoby, jsou v městském prostředí velmi těžko proveditelné. Například odchyt 

holubů do klecí a jejich následné odborné zneškodnění se ve většině případů míjí účinkem, 

neboť holubi se do vyčištěných míst zakrátko nastěhují znovu. Používání otrávených návnad 

zase není možné kvůli tomu, že by na tento způsob likvidace mohla doplatit jiná zvířata. 

Rovněž odstřel holubů je ve velkoměstech nerealizovatelný, a to především z bezpečnostních 

důvodů. 

3. Kontroluje MČ Praha 1 to, zda jsou všechny průchody a pasáže pod její správou skutečně 

otevřeny v čase, kdy otevřeny mají být? 

4. Pokud občan zjistí, že průchod ve správě MČ Praha 1 není dlouhodobě zpřístupňován 

v době, kdy by  zpřístupněn být měl, jakým způsobem má v této věci postupovat? 

Jedná se především o průchod v Hlavsově ulici, který má být od 15.04. otevřen do 20:00, ale 

zavírá dříve (často kolem 19 h.). 

 

3. 4. Městská část Praha nemá v přímé správě žádné průchody ani pasáže. 
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(žádost byla podána dne 25.04.2018 a vyřízena dne 09.05.2018 – řešil Odbor životního 

prostředí  a Odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 

 


