
 
81. 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. 

S odkazem na Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_0397, a dále podmínky vyplývajících ze 

smlouvy uzavřené mezi společností Moore Stephens ZNALEX, s.r.o. a MČ Praha 1 dne 

11.04.2018, žádám o předložení všech znaleckých posudků vypracovaných dle předmětu 

příslušné smlouvy, případně všech dalších materiálů a informací vztahujících se k veřejné 

zakázce malého rozsahu, realizované MČ Praha 1, evidované od č. 0021/2018/VZMR. 

Povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1, § 11 odst. 1, písm. b) 

InfZ. Ve smyslu ust. § 11, odst. 1, písm. a) se jedná o novou informaci, která byla vytvořena 

v souvislosti přípravy rozhodnutí povinného subjektu, které nebylo dosud učiněno. 

Žadatel podal odvolání proti rozhodnutí –  bylo postoupeno nadřízenému orgánu – Magistrátu 

hl. m. Prahy, které svoje rozhodnutí dosud nezaslal. 

 

(žádost byla podána dne 02.05.2018, rozhodnutí - odmítnutí dne16.05.2018, odvolání dne 

22.05.2018, postoupeno MHMP dne 29.05.2018 –  řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností 

ÚMČ Praha 1) 

 

82. Žádost o poskytnutí informace – kolektivní smlouvy za období od 01.01.2014 do 

dnešního dne 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace -  kolektivní smlouvy za období od 01.01.2014 do dnešního 

dne, které byly sjednány mezi vaší městskou částí , jako zaměstnavatelem, a jeho zaměstnanci, 

který zastupuje příslušný výbor odborové organizace - zda byly kolektivní smlouvy podepsány 

vlastnoručním podpisem tajemníka nebo za pomoci razítka s vlastnoručním podpisem. 

Městská část Praha 1 – Úřad městské části Praha 1 nemá odborovou organizaci, a proto 

nedisponuje a nemůže poskytnout Kolektivní smlouvy mezi Městskou částí Praha 1  

a zaměstnanci Úřadu městské části Praha 1. 

 

(žádost byla podána dne 02.05.2018 a vyřízena dne 15.05.2018 – řešilo  Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

83. Žádost o poskytnutí informace – seznam všech neobsazených bytů MČ Praha 1 

(včetně bytů sociálních, stabilizačních a jinak určených) s uvedením adresy, dispozice 

bytu a rozměrů 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - seznam všech neobsazených bytů MČ Praha 1 (včetně bytů 

sociálních, stabilizačních a jinak určených) s uvedením adresy, dispozice bytu a rozměrů. 

Požadovaný seznam byl poskytnut. 

 

(žádost byla podána dne 02.05.2018 a vyřízena dne 16.05.2018 – řešil  Odbor technické a 

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

 

84. Žádost o poskytnutí informace – důvodová zpráva k usnesení UR13_1586 ze dne 

05.11.2013  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - důvodová zpráva k usnesení UR13_1586 ze dne 05.11.2013 

včetně právního rozboru stanoviska k již ukončenému soudnímu sporu č.j. 18 C104/2012.   

Požadovaná informace byla poskytnuta. 
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(žádost byla podána dne 02.05 .2018 a vyřízena dne 16.05.2018 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností  ÚMČ Praha 1) 

 

85. Žádost o poskytnutí informace – celkové počty voličů v jednotlivých ulicích, počty 

voličů v jednotlivých domech s uvedením jejich čísel popisných 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - celkové počty voličů v jednotlivých ulicích, v rámci každé 

z ulic celkové počty voličů v jednotlivých domech s uvedením jejich čísel popisných a čísel 

organizačních Městské části Praha 1 dle aktuálního stálého seznamu voličů vedeného dle § 

28 zák. č. 491/2001 Sb.  

Požadované informace byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 04.05.2018 a vyřízena dne 17.05.2018   –  řešil Odbor občansko 

správních agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1) 

 

86. Žádost o poskytnutí informace – přehled počtu automobilů, registrovaných za 

účelem rezidenčního a abonentního parkování na Praze 1 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - přehled počtu automobilů, registrovaných za účelem 

rezidenčního a abonentního parkování na Praze 1 – přehled adres na Praze 1 a k nim 

příslušný počet automobilů. 

Program parkovacím stání je majetkem provozovatele Zóny placeného stání v hl. m. Praze, 

kterým je Hlavní město Praha a tyto výstupy nemáme k dispozici. Úřad městské části jako 

poskytovatel realizuje pouze výdej parkovacích oprávnění a nemá možnost ani náhledu do  

požadovaných dat. 

 

(žádost byla podána dne 07.05.2018 a vyřízena dne 21.05.2018 – řešil Odbor dopravy – 

oddělení dopravně-komunikační ÚMČ Praha 1) 

 

87. Žádost o poskytnutí informace – detailní vyúčtování Reprezentačního plesu Prahy 1, 

který se uskutečnil dne 20.04.2018, Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – detailní vyúčtování Reprezentačního plesu Prahy 1, který se 

uskutečnil dne 20.04.2018, Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1: 

- rozpis prodaných vstupenek  (k jakým stolům, počet, s rozdělením Velký sál, Malý sál, 

vstupenky na „stání“) 

- za jakou částku byly vstupenky prodány 

- celkový počet pozvaných hostů -  vstupenka zdarma. 

Povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15, odst. 1 InfZ z důvodu zneužití 

práva na informace žadatelem. 

Žadatel podal Odvolání proti rozhodnutí a Stížnost proti vyřízení žádosti – bylo postoupeno 

podle § 16, odst 3 a § 16a, odst. 2 InfZ nadřízenému orgánu – Magistrátu hll. m. Prahy. 

 

(žádost byla podána dne 07.05.2018, rozhodnutí-odmítnutí dne 25.05.2018, odvolání dne 

05.06.2018, postoupeno MHMP dne 15.06.2018  – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností 

ÚMČ Praha 1) 
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88. Žádost o poskytnutí informace – předložení počtu bytů v majetku MČ Praha 1 + ve 

svěření od Hl. m. Prahy 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:   

Předložení počtu bytů (v majetku MČ Praha 1 + ve svěření od HMP)s následujícím 

rozdělením, a to ke dni 30.04.2018.  

 

1. Celkový počet bytů určených k pronájmu. 

2. Počet bytů s pronájmem na dobu neurčitou. 

3. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 2 určených pro privatizaci. 

4. Celkový počet bytů s pronájmem na dobu určitou. 

5. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 určených pro sociální bydlení + jejich soupis (adresa,  

    katastrální území, dispozice, plocha, t.č. volný či obsazený?) 

6. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 určených pro preferované profese + jejich soupis  

   (adresa, katastrální území, dispozice, plocha, t.č. volný či obsazený?) 

7. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 určených jako byty služební + jejich soupis (adresa,  

    katastrální území, dispozice, plocha, t.č. volný či obsazený?) 

8. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 určených pro jiné než sociální bydlení + jejich soupis  

   (adresa, katastrální území, dispozice, plocha, t.č. volný či obsazený?) 

9. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 tzv. vysoké kategorie + jejich soupis (adresa,  

    katastrální území, dispozice, plocha, t.č. volný či obsazený?) 

10. Počet domů s pečovatelskou službou + jejich adresy, a seznam s jednotlivými počty bytů  

      s dispozicí, plochou a informací, zda je byt volný či obsazený.   

11. Počet ubytoven + jejich adresy, a seznam s jednotlivými počty ubytovacích prostor, vč.  

     formace, zda se jedná o prostory. č. volné či obsazené. 

12. Počet bytů pro azylanty + jejich soupis (adresa, katastrální území, dispozice, plocha,  

     dispozice vč. informace, zda se jedná o prostory t.č. volné či obsazené?) 

Povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15, odst. 1 InfZ z důvodu zneužití 

práva na informace žadatelem. 

Žadatel podal Odvolání proti rozhodnutí a Stížnost proti vyřízení žádosti – bylo postoupeno 

podle § 16, odst 3 a § 16a, odst. 2 InfZ nadřízenému orgánu – Magistrátu hll. m. Prahy. 

 

(žádost byla podána dne 09.05.2018, rozhodnutí-odmítnutí dne 25.05.2018, odvolání dne 

05.06.2018, postoupeno dne 15.06.2018 – postoupeno MHMP dne 14.06.2018  – řešilo 

Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 
89. Žádost o poskytnutí informace – počet žádostí ze strany uživatele nájemního bytu 

pro preferované profese 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:   

1. Počet žádostí ze strany uživatele nájemního bytu pro preferované profese, v majetku či ve  

   svěření MČ Praha 1, a to o změnu nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, tj. o  

   sdělení počtu schválných a neschválených těchto žádostí, s rozdělením na roky 2010, 2011,  

   2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 – k datu 7.5.2018, dále s rozdělením na  

   profese: 

a) zaměstnanci Policie ČR 

b) zaměstnanci Městské policie Praha  

c) učitelé 

d) zaměstnanci Nemocnice Na Františku 

e) ostatní 
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Byl zaslán počet schválených žádostí o změnu nájemní smlouvy z doby určité na dobu 

neurčitou. V období r. 2010 až 2018 (zpracováno ke dni 15.05.2018) byly podány 4 žádosti a 

ty byly schváleny. 

2. Seznam všech nájemních bytů pro preferované profese, které byly v letech 2010-2018  

   změněny z nájemního vztahu doby určité na dobu neurčitou a následně zahrnuty do  

   privatizačního procesu. 

Žádné z těchto schválených bytů nebyly dosud zahrnuty do privatizačního procesu. 

3. Seznam všech nájemních bytů pro preferované profese – (adresa, katastrální území,  

   dispozice, plocha, dispozice, u obsazených bytů uvedení měsíčního nájmu a délky nájmu. 

Požadovaný seznam byl poskytnut.  

Žadateli bylo zasláno Oznámení o stanovení výše úhrady nákladů, které byly uhrazeny a 

informace poskytnuty.  

 

(žádost byla podána dne 09.05.2018, oznámení a úhrada dne 18.05.2018, vyřízena dne 

21.05.2018– řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor 

ÚMČ Praha 1) 

 
90. Žádost o poskytnutí informace – seznam všech volných bytů ke dni 21.02.2018 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

1. Seznam všech volných bytů ke dni 21.02.2018  s určením katastrálního území, čísla  

   popisného, ulice, čísla orientačního, velikosti bytového prostoru (informace z webu MČ  

  Praha 1- bod 46, seznam 1). 

Seznam bytů byl poskytnut. 

 

(žádost byla podána dne 09.05.2018 a vyřízena dne 16.05.2018– řešil Odbor technické a 

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

 

91. Žádost o poskytnutí informace – sdělení č.j. S UMCP1/069064/2018/VÝS-M-3/136 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - sdělení č.j. S UMCP1/069064/2018/VÝS-M-3/136: 

- která úřední osoba prováděla místní šetření dne 26.01.2017 v objektu č.p. 135 v ulici 

Pod Bruskou, Praha 1 (areál hotelu Hoffmeister).  

Úřední osoba Ing. Radek Bukovjan. 

 

(žádost byla podána dne 07.05.2018 a vyřízena dne 24.05.2018– řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

92. Žádost o poskytnutí informace – aktuální nájemní smlouva č. p. 55, Mostecká ulice, 

Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - aktuální nájemní smlouva včetně všech dodatků k nájmu na 

nebytovou jednotku č. 55/102, v přízemí č. p. 55, k. ú. Malá Strana, Mostecká ulice, Praha 1. 

Požadovaná informace byla poskytnuta. 

 

(žádost byla podána dne 09.05.2018 a vyřízena dne 23.05.2018– řešil Odbor  technické  

a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 
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93. Žádost o poskytnutí informace – rozestavěné bytové jednotky číslo 757/7, 757/8  a 

757/9 – Haštalská,  číslo 158/15 v ulici Opatovická, číslo 461/5 v ulici Nebovidská 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - dokumentace rozestavěných bytových jednotek – číslo 757/7, 

757/8  a 757/9 v ulici Haštalská, bytová jednotka  158/15 v ulici Opatovická, bytová jednotka  

461/5 v ulici Nebovidská: 

- kopie veškeré smluvní dokumentace a faktur, které byly podkladem pro platbu ze 

strany Městské části Praha 1 a které se vztahovaly k realizaci/zajištění autorského 

dozoru na rozestavěné bytové jednotky, jež byly prodány v rámci tzv. II. výběrového 

řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek 

-  kopie veškeré smluvní dokumentace a faktur, které byly podkladem pro platbu ze 

strany Městské části Praha 1 a vztahují se ke zhotovení projektové dokumentace a 

technické dokumentace k uvedeným bytovým jednotkám 

- kopie veškeré smluvní dokumentace a faktur, které byly podkladem pro platbu ze 

strany Městské části Praha 1 a které se vztahují k vydání stavebního povolení 

- kopie smluv o výstavbě k uvedeným bytovým jednotkám. 

Povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15, odst. 1 InfZ z důvodu zneužití 

práva informace žadatelem. 

Žadatel podal Odvolání proti rozhodnutí – bylo postoupeno podle § 16, odst. 3  2 InfZ 

nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

(žádost byla podána dne 11.05.2018, rozhodnutí-odmítnutí dne 25.05.2018, odvolání dne 

05.06.2018, postoupeno dne 15.06.2018  – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ 

Praha 1) 

 

94. Žádost o poskytnutí informace – dokumentace ke stavbě Restaurace Vltava, 

Rašínovo nábřeží 2084/1, Praha – Nové město 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – veškerá dostupná dokumentace ke stavbě Restaurace Vltava, 

Rašínovo nábřeží 2084/1, Praha – Nové město. 

Žadatelka byla vyrozuměna, že objekt se nachází na území Městské části Praha 2, a proto byla 

žádost podle § 14, odst. 5 písm. c) InfZ odložena. 

 

(žádost byla podána dne 15.05.2018, vyřízena-odložena dne 16.05.2018 – řešilo Oddělení 

právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

95. Žádost o poskytnutí informace – počet projednávaných přestupků na neoprávněné 

provozování živnosti ubytovací služby - Airbnb 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

kolik bylo v kalendářním roce 2017 a v prvních 4 měsících roku 2018 projednáváno přestupků 

podle ustanovení § 61 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (dále jen „zákon“) 

v souvislosti s neoprávněným provozováním živnosti ubytovací služby podle přílohy č. 4 

zákona a podle přílohy č. 1 zákona, kdy byly tyto zjištěny v souvislosti s poskytováním služeb 

prostřednictvím technologické platformy známé po d názvem Airbnb. 

Bylo vedeno 1 řízení o přestupku podle § 61, odst. 3 písm. a) živnostenského zákona, 

(rozhodnutí zatím není v právní moci (ani proti němu nebylo podáno odvolání). 

 

(žádost byla podána dne 17.05.2018 a vyřízena dne 31.05.2018 – řešil Odbor živnostenský 

ÚMČ Praha 1) 


