96. Žádost o poskytnutí informace – poskytování vyhrazených parkovacích míst
zastoupením cizích států
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - poskytování vyhrazených parkovacích míst zastoupením
cizích států:
1. Jakým vnitřním předpisem je upraven postup ÚMČ Praha 1 při poskytování vyhrazených
parkovacích míst zastoupením cizích států, mezinárodních organizací apod., jaký je/není
uplatňován režim časového omezení těchto vyhrazených míst, zda při poskytování těchto
vyhrazených státní je zvažován i počet akreditovaných diplomatů v ČR.
Vyhrazená parkovací místa pro vozidla zastupitelských úřadů apod. se vyhrazují na základě
reciprocity a dále v souladu s platnou legislativou ČR.
2. V jaké vzdálenosti od objektu jsou tato místa poskytována.
Vyhrazená parkovací místa jsou poskytována v okolí zastupitelských úřadů.
3. Aktuální přehled těchto parkovacích míst (včetně časového omezení) na území městského
obvodu Prahy 1.
Na území městského obvodu Prahy 1 se nachází 149 vyhrazených parkovacích míst (bez
časového omezení, popř. pouze pracovní dny).
4. Jaký je důvod, aby Velvyslanectví Srbské republiky mělo 8 míst bez časového omezení.
Důvod vyhrazených parkovacích míst Velvyslanectví Srbské republiky v počtu 8 míst
vyplývá z recipročního přidělování počtu parkovacích míst.
(žádost byla podána dne 18.05.2018 a vyřízena 01.06.2018 – řešil Odbor dopravy ÚMČ
Praha 1)
97. Žádost o poskytnutí informace – kopie žádosti o vydání rozhodnutí záboru – nám.
Jana Palacha na den 21.05.2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - kopie žádosti o vydání rozhodnutí záboru – nám. Jana
Palacha na den 21.05.2018:
1) Kopie žádosti o vydání rozhodnutí a rozhodnutí **/OOP o** záboru na nám. Jan Palacha
na den 21.5.2018 vč. situačního schématu, pokud není součástí rozhodnutí.
Kopie žádosti byla poskytnuta.
2) Sdělení, kdy (vyvěšeno, sejmuto) bylo rozhodnutí **/OOP vyvěšeno na úřední desce úřadu.
Rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací není vyvěšováno na
úředních deskách a opatření obecné povahy nebylo vydáno.
3) Sdělení, jak se odbor při povolování záboru vypořádal s vedením páteřní cyklotrasy
lokalitou záboru.
Cyklotrasa je pouze směrovým návodem bez konkrétního trasování. V tomto ohledu bylo její
vedení plochou Alšovo nábřeží (i v úseku u Rudolfina) zachováno. U zvláštního užívání
místní komunikace Alšovo nábřeží, Praha 1 ve vedení cyklotrasy nebyla povolena uzavírka,
ale pouze jednotlivé „zábory“ s nutností zachování průjezdu.
(žádost byla podána dne 21.05.2018 a vyřízena dne 04.06.2018 – řešil Odbor dopravy ÚMČ
Praha 1)
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98. Žádost o poskytnutí informace – dokumentace k zadávacímu řízení „Oprava fasády
a výkladců – 1. NP bytových domů Kozí 12, U Milosrdných 14, Praha 1 – Staré Město
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – kompletní dokumentace - „Oprava fasády a výkladců – NP
Kozí 12, U Milosrdných 14, Praha 1 – Staré Město
1. Kompletní dokumentace k zadávacímu řízení VZMR „Oprava fasády a výkladců v 1. NP
bytových domů kozí 803/12 a U Milosrdných 804/14, k. ú. Staré Město int. č. zakázky
0967/2017/VZMR, ID: VZ 0036357.
- zadávací podmínky a Výzva k podání nabídky
- nabídka
- vítěznou nabídka
- protokol o otevírání obálek
- protokol o posouzení a hodnocení nabídek a o výběru dodavatele
- oznámení o výsledku
- uzavřenou podepsanou smlouvu
- stanovení předpokládané hodnoty zakázky
2. Vnitřní předpis a směrnice MČ Praha 1,Vodičkova k zadávání veřejných zakázek.
Žadatelce bylo zasláno Oznámení o stanovení výše úhrady nákladů – dosud nebyly uhrazeny.
(žádost byla podána dne 21.05.2018, oznámení dne 04.06.2018 – řešil Kancelář starosty
ÚMČ Praha 1)
99. Žádost o poskytnutí informace – dokumentace – akce Rekonstrukce sklepních kójí U Milosrdných 14, Praha 1 – Staré Město
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – kompletní dokumentace k akci Rekonstrukce sklepních kójí,
U Milosrdných 14, Praha 1 – Staré Město.
1. Kompletní dokumentace k akci Rekonstrukce sklepních kójí ve sklepě U Milosrdných 804/4,
Praha 1.
Byl poskytnut půdorys 1. podzemního podlaží – sklepní kóje s aktuálními údaji po
rekonstrukci. Na základě tohoto dokumentu došlo k předání sklepních kójí jednotlivým
nájemcům.
2. Vnitřní předpis a směrnice MČ Praha 1, Vodičkova, podle které bylo při rekonstrukci
sklepů postupováno.
Organizační směrnice č. OS 05_02 ze dne 30.03.2005 „Veřejné zakázky a zakázky malého
rozsahu zadávané MČ Praha 1“ byla poskytnuta.
(žádost byla podána dne 02.05 .2018 a vyřízena dne 04.06.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení technicko – provozní ÚMČ Praha 1)
100. Žádost o poskytnutí informace – stanovisko právního oddělení – pronájem
nebytové jednotky č. 55/102, Mostecká 55/3, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace :
- zaslání stanoviska právního oddělení Úřadu městské části Praha 1, které jste poskytli
Komisi obecního majetku MČ Praha 1 k naší žádosti ze dne 19.03.2018 o pronájem
nebytové jednotky č. 55/102 v domě Mostecká 55/3, Malá Strana, Praha 1
- vyjádření Komise obecního majetku k výše uvedené žádosti, kterou jsme, přes urgence
stále neobdrželi, komise žádost projednala 18.4.2018
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Povinný subjekt informací nedisponuje, a proto byla žádost v souladu s § 15, odst. 1 InfZ
odmítnuta.
(žádost byla podána dne 23.05.2018 a vyřízena-odmítnua dne 06.06.2018 – řešilo Oddělení
právní, kontrolky a stížností ÚMČ Praha 1)
101. Žádost o poskytnutí informace – rozpis plateb oddělení vnějších vztahů
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Předložení detailního rozpisu realizovaných plateb v oddělení vnějších vztahů, a to od
01.01.2018 do 22.5.2018, s rozpisem – částka, kdy platba byla realizována, komu, za co
(detailní rozpis), na základě jakého titulu (objednávka, smlouva aj.).
2. Předložení detailního rozpisu opodstatněných, avšak dosud nezrealizovaných plateb
v oddělení vnějších vtahů, a to od roku 2010 do 22.5.2018, s rozpisem – částka, kdy platba
byla realizována, komu, za co (detailní rozpis), na základě jakého titulu (objednávka,
smlouva aj.), důvod nezrealizované platby (např. platba není dosud platná aj.).
Povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15.odst. 1 InfZ z důvodu zneužití
práva na informace žadatelem.
Žadatel zaslal Stížnost proti vyřízení a Odvolání proti rozhodnutí o vyřízení žádosti postoupeno nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy, který svoje rozhodnutí dosud
nezaslal.
(žádost byla podána dne 23.05.2018, vyřízena-rozhodnutí dne 25.05.2018, stížnost+odvolání
dne 05.06.2018, postoupeno MHMP dne 15.06.2018 – řešilo Oddělení právní, kontroly a
stížností ÚMČ Praha 1)
103. Žádost o poskytnutí informace – návrh řešení majetkoprávních vztahů – kubistický
kiosek v Bolzanově ulici, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Jaký konkrétní návrh řešení majetkoprávních vztahů zvolila advokátní kancelář a schválila
MČ Praha 1 v souvislosti s kubistickým kioskem v Bolzanově ulici (ev. č. památky 44551/12040), kde je nyní provozována směnárna.
MČ Praha 1 dosud konkrétní kroky ve věci neschválila, protože probíhají jednání po linii
věcně příslušného radního Tomáše Macháčka s vlastníkem stánku, další jednání ve věci je
naplánováno na červen 2018.
2. Jaká další opatření s výjimkou právních kroků zvolila MČ Praha 1 pro vymožení výpovědi
dle usnesení MČ č. UR17_1303 ze dne 28.11.2017).
Rada MČ Praha 1 dosud o výpovědi nerozhodla, probíhají jednání (viz bod 1 odpovědi), která
by měla vést k vyřešení celé věci, variantou k jednání je i případné odkoupení
rondokubistického kiosku do vlastnictví MČ Praha 1.
3. Z jakého důvodu nebylo možné provést výpověd´ve lhůtě tří měsíců v souladu s ust. čl. III.
odst. 3 Smlouvy o nájmu části pozemku, která byla uzavřena mezi MČ Praha 1 a
L. K., dne 17. prosince 2003?
Článek III. smlouvy výpověd´neřeší, žadatel měl patrně na mysli čl. IV. odst. 3 smlouvy;
k možnosti výpovědi dle tohoto ustanovení smlouvy sdělujeme, že pokud bude
výpověd´nájemci realizována, bude lhůta 3 měsíců ve výpovědi zahrnuta. Rada MČ Praha 1
dosud výpověd´neschválila právě s odkazem na jednání ve smyslu bodu 1 a 2 odpovědi.
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(žádost byla podána dne 23.05.2018 a vyřízena ne 06.06.2018 15.06.2018 – řešil Odbor
technické a majetkové správy – oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)
103. Žádost o poskytnutí informace – podklady k důvodové zprávě – citace na jednání
zastupitelstva MČ Praha 1 dne 10.04.2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - podklady k důvodové zprávě, ze které citovala vedoucí
odboru technické a majetkové správy na jednání zastupitelstva MČ Praha 1 dne 10.04.2018:
1. V roce 1996 požádal pan ..o přidělení bytu v Opletalově 20, a to jako občan Prahy 2.
Žádám o podklady k přidělení bytu.
2. V roce 1996 požádala matka pana ..o sousední byt 1+0.
Žádám o podklady k přidělení bytu.
3. O dva roky později se ocitl pan ..na Praze 4, byt měl velikost 75 m2 .
Žádám o podklady, ze kterých je patrné „ocitnutí pana ..na Praze 4“.
4. V roce 2002 požádal pan ..o přidělení náhradního bytu.
Žádám o kopii žádosti o přidělení náhradního bytu z roku 2002.
Požadované podklady byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 24.05.2018 a vyřízena dne 06.06.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)

