
9. Žádost o poskytnutí informace – posudky, kterými byla stanovena cena bytové 

jednotky č. 1759/5, v domě č. p. 1759, Jindřišská 8, k. ú. Nové Město  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – posudky, kterými byla stanovena cena bytové jednotky č. 

1759/5, v domě č. p. 1759, Jindřišská 8, k. ú. Nové Město: 

- nájemní smlouva uzavřená k části zmíněného bytu o výměře 72,3 m
2
, jež je obýván od 

roku 1974.  

Bylo zasláno Oznámení o výši nákladů - nebyly dosud uhrazeny.  

 

(žádost byla podána dne  24.01.2018 a oznámení dne 19.02.2018  –  řešil Odbor technické a 

majetkové správy - oddělení privatizace a SVJ ÚMČ Praha 1) 

 

10. Žádost o poskytnutí informace – nájemce nebytového prostoru – restaurace  

U Kocoura, Nerudova 205/2, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

-  kdo je nájemce nebytového prostoru – restaurace U Kocoura, Nerudova 205/2,  

       Praha 1 

Nájemce je Bohuslav Penc - IČ 66443903. 

-  výše nájmu 

498.179,- Kč/rok.  

- na jakou dobu je podepsána smlouva (na jaké časové období). 

Smlouva o nájmu NP byla uzavřena dne 27.03.1997 na dobu neurčitou. 

 

(žádost byla podána dne 25.01.2018 a vyřízena dne 06.02.2018 – řešil  Odbor technické a 

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

ÚMČ Praha 1) 

 

11. 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. 

 

(žádost byla podána dne  25.01.2018 a vyřízena dne 07.02.2018 – řešil Odbor technické a 

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

 

12. Žádost o poskytnutí informace – kopie všech povolení k zvláštnímu užívání pozemní 

komunikace na pozemku parc. č. 1090, k. ú. Staré Město před domem č. p. 460 a před 

domem č. p. 461 pro rok 2018 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – kopie všech povolení k zvláštnímu užívání pozemní 

komunikace (komerční zábory) na pozemku parc. č. 1090, k. ú. Staré Město před domem č. p. 

460 a před domem č. p. 461, platných pro rok 2018, plánky s vyznačením rozsahu záborů. 

Kopie požadovaných dokumentů byly poskytnuty. 

 



 2 

(žádost byla podána dne 25.01.2018 a vyřízena dne 06.02.2018 – řešil Odbor dopravy  ÚMČ 

Praha 1)  

 

13. Žádost o poskytnutí informace – kdo uhradil správní poplatek, výše poplatku, za 

vydání rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 1 k umístění pomníku letcům na parcele č. 

702/1 v k. ú. Malá Strana 
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – kdo uhradil správní poplatek, výše poplatku, za vydání 

rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 1 k umístění pomníku letcům na parcele č. 702/1 v k. ú. 

Malá Strana. 

Správní poplatek nikdo neuhradil, neboť žadatel je od správních poplatků ze zákona 

osvobozen.   

  

(žádost byla podána dne 29.01.2018 a vyřízena dne 12.02.2018 – řešil Odbor  

výstavby ÚMČ Praha 1)  

 

14. Žádost o poskytnutí informace – Rozhodnutí výkonného orgánu MNV, příp. jiného 

příslušného kompetentního orgánu – rozdělení bytu na adrese Dlouhá 5, č. p. 923, k. ú. 

Staré Město 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - Rozhodnutí výkonného orgánu MNV, příp. jiného příslušného 

kompetentního orgánu – rozdělení bytu na adrese Dlouhá 5, č. p. 923, k. ú. Staré Město, 2. 

nadzemní podlaží, dokument, na základě kterého byl byt prohlášen za administrativně 

rozdělený.  

Povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 InfZ – požadovaný 

dokument není v jeho držení nebo se nedochoval.    

  

(žádost byla podána dne 29.01.2018 a vyřízena dne 09.02.2018 – řešil Odbor technické a 

majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor  - oddělení bytů a nebytových prostor 

ÚMČ Praha 1) 

 


