
Přehled žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k  informacím, v platném znění podaných  
na Úřad městské části Praha 1 v roce 2010 
 
 
1. Žádost o poskytnutí informace ohledně půdních prostor v domě v ul. Betlémská 7, 
Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci, zda odbor výstavby ÚMČ Praha 1 obdržel rozhodnutí Magistrátu 
hl.m.Prahy, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu o nepřípustnosti vestavby do 
půdních prostor v objektu č.p.266, k.ú. Staré Město, Betlémská 7, Praha 1, č. jednací MHMP 
280474/2009/Dol a MHMP 573337/2009/Dol. 
V archivu OV MČ Praha 1 se nachází pouze rozhodnutí č. MHMP 280474/2009/Dol. 
 
(žádost byla podána dne 11.1.2010 a byla vyřízena dne 20.1.2010 - řešil Odbor výstavby 
ÚMČ Praha 1) 
 
2. Žádost o poskytnutí informace ohledně investičních plánů Městské části Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o zaslání investičního plánu na rok 2010, respektive seznamu projektů, které jsou 
plánovány a financovány z rozpočtu obce. 
Žadateli byly zaslány informace o investičních akcích, které plánuje MČ Praha 1 na rok 2010. 
 
(žádost byla podána dne 14.1.2010 a byla vyřízena dne 28.1.2010 – řešilo oddělení investiční 
Odboru kanceláře starosty ÚMČ Praha 1) 
 
3. Žádost o informaci ohledně veřejné zakázky „Rekonstrukce parku nábř. Ludvíka 
Svobody, Praha 1“, jejímž zadavatelem byla Městská část Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
1/ Čí nabídka (jakého uchazeče) byla v řízení o zadání této veřejné zakázky vyhodnocena jako 
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou? 
Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla od společnosti JENA - firma služeb. 
2/ Jaká byla cena, hrazená Městskou částí, za realizaci této veřejné zakázky? 
Celková cena hrazená za tuto zakázku byla 30.003.818,- Kč bez DPH. 
3/ Kdo byl zhotovitel této veřejné zakázky jako celku? 
Zhotovitelem jako celku bylo sdružení NAVATYP a GABRIEL. 
4/ Kdo byl zhotovitel části této zakázky spočívající v „zakládání parků a parkových úprav“? 
Zhotovitel části zakázky zakládání parků a parkových úprav bylo sdružení NAVATYP a 
GABRIEL. 
5/ Jaká část této veřejné zakázky spočívala v „zakládání parků a parkových úprav“? 
Zakázka spočívala především v zakládaní parků a parkových úprav. 
6/ Pokud byla zhotovitelem alespoň části této veřejné zakázky společnost Gabriel s.r.o., pak 
žádáme o informaci, jaký byl podíl této společnosti na zhotovení této veřejné zakázky? 
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Společnost GABRIEL měla podíl na zakázce ve výši 30%. 
 
(žádost byla podána dne 21.1.2010 a dne 5.2.2010 byla žádost vyřízena - řešilo oddělení 
právní Odboru kanceláře tajemníka ÚMČ Praha 1) 
 
4. Žádost o poskytnutí informace ohledně privatizace domu v ul. Betlémská 266/7, 
Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace, jaký bude další postup v případě privatizace domu Betlémská 
266/7, Praha 1 po opakovaném zamítnutí projektu půdní vestavby? 
MČ Praha 1 bude i nadále hledat nejvhodnější variantu pro výstavbu bytové jednotky ve výše 
uvedených půdních prostorách. Nejedná se o zdržování privatizace, ale o snahu MČ Praha 1 
chovat se jako řádný hospodář. 
 
(žádost byla podána dne 1.2.2010 a byla vyřízena dne 19.2.2010 - řešil Odbor technické  
a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
5. Žádost o informaci ohledně smlouvy ze dne 16.11.1998 mezi MČ Praha 1 a agenturou 
PROVÁS s.r.o. na užívání části vnější strany oplocení (obvodové zdi) nemovitosti 
parcelního čísla 137/3 v k.ú. Malá Strana, U Lužického semináře , a to na dobu určitou 7 
let. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
1/ Užívá agentura PROVÁS stále vnější strany oplocení výše uvedené nemovitosti? 
2/Pokud agentura oplocení využívá, žádáme o sdělení, na základě jakého právního důvodu?  
Informace  byly žadateli poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 5.2.2010 a dne 11.2.2010 byla žádost vyřízena - řešil Odbor výstavby 
ÚMČ Praha 1) 
 
6. Žádost o poskytnutí informace ve věci reklamního zařízení agentury PROVÁS před 
OD Krone, Václavské nám, Praha 1. 
 
Otázky  odpovědi: 
 
Žádost o informaci, zda je výše uvedené reklamní zařízení provozováno legálně a v souladu 
s dotčenými právními předpisy. 
Na základě pravomocného rozhodnutí byl územním rozhodnutím umístěn a stavebně povolen 
objekt sání vzduchotechniky před OD Krone. Z hlediska stavebního zákona nelze považovat 
objekt sání VZT za reklamní zařízení. 
 
(žádost byla podána dne 5.2.2009 a byla vyřízena dne 19.2.2010 - řešil Odbor výstavby ÚMČ 
Praha 1) 
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7. Žádost o poskytnutí informace ohledně aktuálně vyhlášených veřejných zakázkách, 
výběrových řízeních a privatizace nemovitého majetku, jejichž vyhlašovatelem je 
Městská část Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Jaké byly aktuálně vyhlášené veřejné zakázky, výběrová řízení a privatizace nemovitého 
majetku, jejichž vyhlašovatelem je Městská část Praha 1? 
Městská část Praha 1 vyhlásila: 1. zjednodušené podlimitní řízení: Ostraha objektů užívaných 
MČ Praha 1, Víceoborová   obnova ZT a ZŠ Klimentská - rekonstrukce - 2 etapa 
2.otevřené řízení - nadlimitní : Pasportizace domů na území MČ Praha 1 

            3. privatizace bytového fondu MČ Praha 1 byla schválena usnesením Zastupitelstva MČ  
Praha  1 č. U98_0383 ze dne 9.7.1998. Souhrnný seznam 394 domů určených k privatizaci 
byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ08_0292 ze dne 18.11.2010 viz 
webové stránky MČ Praha 1: 
http://www.praha1.cz/cps/rde/xchg/praha1/xsl/usneseni-
zastupitelstva.html/papp/p1_usneseni_seznam/http://localhost/praha1/FrontUsneseniDetail.as
px?ID=70343 

 
(žádost byla podána dne 22.2.2010 a byla vyřízena dne 9.3.2010 - řešilo oddělení právní  
Odboru kanceláře tajemníka a oddělení správy nemovitostí a privatizace Odboru technické a 
majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
8. Žádost o informaci ohledně  Jazykové školy, Školská 15, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
1/ Ke kterému datu zanikla nájemní smlouva mezi MČ Praha 1 a Jazykovou školou na 
pronájem budovy ve Školské 15, Praha 1? 
Nájemní smlouva byla ukončena dne 31.3.2009. Od 1.4.2009 se stal vlastníkem Magistrát 
hl.m. Prahy. 
2/ Ke kterému datu přestalo být placeno každoroční nájemné ve výši 850.400,-Kč. 
Poslední platba nájemného byla zaslána za 1. čtvrtletí roku 2009. 
3/ Proč nebylo nájemné od 1997 do roku 2007 vůbec valorizováno? 
Nájemné nebylo valorizováno na základě usnesení 41. zasedání Obvodní rady číslo u97_0566 
ze dne 17.11.1997 k úpravě valorizace nájemného z nebytových prostor. Úplné zrušení 
valorizační doložky u škol, učňovských zařízení a kluboven dětí. 
4/ Žádost o kopie dokladů vykazujících příchozí platby na bankovní účet MČ Praha 1, které 
realizovala Jazyková škola v letech 1997 až 2009. 
Kopie dokladů  z Hlavní knihy byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 11.3.2010 a byla vyřízena 17.3.2010 - řešil Odbor finanční ÚMČ 
Praha 1. Dne 25.3.2010 byla podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci - 
kopie listin podávají neúplný a neautentický obraz skutečnosti - stížnost byla vyřízena 
30.3.2010 - stěžovateli byly zaslány kopie z bankovních výpisů.) 
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9. Žádost o informaci ve věci poskytnutí bankovních výpisů Městské části Praha 1, 
z nichž jsou zřejmá data plateb za nájemné Jazykové školy, Školská 15, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o kopie bankovních výpisů příchozích plateb za nájemné realizovaných Jazykovou 
školou za rok 1999 až 2008. 
Kopie výpisů byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 25.3.2010 a byla vyřízena dne 30.3.2010 - řešil Odbor finanční ÚMČ 
Praha 1) 
 
10. Žádost o informaci ohledně řešení půdní vestavby v domě Betlémská 7, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci, zda architekt firmy Arch Design project a.s. odstranil nedostatky 
zamítnutého řešení výše uvedené půdní vestavby a podal žádost o posouzení možnosti využití 
půdního prostoru pro vestavbu. 
Upravený návrh řešení půdní vestavby v objektu č.p. 266, k.ú. Staré město, Betlémská 7, 
Praha 1 bude MHMP OKP předložen k novému posouzení nejpozději do 15.4.2010. 
 
(žádost byla podána 29.3.2010 a byla vyřízena dne 1.4.2010 - řešilo oddělení investiční 
Odboru kanceláře starosty  ÚMČ Praha 1) 
 
11. Žádost o poskytnutí informace ohledně stavebního povolení ohledně stavby dětských 
hřišť v Seminářské zahradě. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí stavebního (popř. územního) povolení, nebo jiného dokladu, kterým byla 
schválena stavba dvou dětských hřišť v objektu Seminářské zahrady v Praze 1. A žádost  
o poskytnutí podkladů, na základě kterých bylo o příslušné povolení stavby požádáno. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána 31.3.2010 a byla vyřízena dne 14.4.2010 - řešil Odbor výstavby ÚMČ 
Praha 1) 
 
12. Žádost o informaci ohledně protokolu o finanční kontrole v jazykové škole. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci ohledně protokolu o finanční kontrole v jazykové škole Školská 15,  
Praha 1. 
 
(žádost byla podána dne 1.4.2010 - dne 2.4.2010 byla žadateli zaslána žádost o doplnění, 
protože ze žádosti nebylo zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena. - Dne 2.6.2010 byla 
žádost odložena z důvodu, že do 30 dnů nebyla žádost doplněna.) 
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13. Žádost o informaci ohledně uzavřených registrovaných partnerství. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci kolik bylo u matričního úřadu MČ Praha 1 za období 1.7.2006 až 
31.3.2010 uzavřeno registrovaných partnerství. 
V roce 2006 bylo uzavřeno 81 registrovaných partnerství, v roce 2007 79 partnerství, v roce 
2008  74 partnerství, v roce 2009 68 partnerství a v roce 2010 ke dni 13.4. bylo uzavřeno 10 
registrovaných partnerství. 
 
(žádost byla podána dne 13.4.2010 a byla vyřízena dne 14.4.2010 - řešil Odbor matrik ÚMČ 
Praha 1.) 
 
14. Žádost o informaci ohledně půdní vestavby v domě Betlémská 7, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci pod jakým číslem jednacím byl podán na MHMP OKP upravený návrh 
řešení půdní vestavby v objektu č.p. 266, k.ú. Staré Město, Betlémská 7, Praha 1. 
Upravený návrh byl podán pod č.j. MHMPP05MYYGG. 
 
(žádost byla podána dne 19.4.2010 a byla vyřízena dne 4.5.2010 - řešilo oddělení investiční 
Odboru kanceláře starosty ÚMČ Praha 1) 
 
15. Žádost o informaci ohledně vzdělávání zaměstnanců ÚMČ Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
a/ Realizuje úřad jazykové vzdělání svých zaměstnanců? 
Ano, úřad zajišťuje pro své zaměstnance prostřednictvím agentury jazykové vzdělání. 
b/ Které oddělení má v kompetenci vzdělávání a rozvoj zaměstnanců? 
Vzdělávání zaměstnanců má v kompetenci personální oddělení Odboru kanceláře tajemníka. 
 
(žádost byla podána dne 23.4.2010 a byla vyřízena dne 5.5. 2010 - řešilo oddělení personální 
a mzdové Odboru kanceláře tajemníka ÚMČ Praha 1) 
 
16. Žádost o informaci ohledně nebytových prostor Dlouhá 14, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
1/ Žádost o označení subjektu nájemce, popř. podnájemce, nebytových prostor nacházejících 
se v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží v budově č.p. 618, Praha 1, Dlouhá 14 od 
1.1.2009 do dne poskytnutí informace, včetně relevantních dokumentů, na základě, kterých 
nájemní vztah vznikl a trvá. 
Předmětné prostory jsou pronajaty společnosti  SCHMIDL comp., spol. s r.o. za standardních 
podmínek na základě nájemní smlouvy ze dne 22.11.1994. 
2/ Žádost o sdělení, zda Městská část podala jako žalobce v době od 1.1.2009 do 1.11.2009 
žalobu na vyklizení předmětných nebytových prostor, v níž je žalovaným společnost 
SCHMIDL comp., spol. s r.o. 
MČ P1 není známo, že by probíhalo soudní řízení ve výše uvedené věci. 
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(žádost byla podána dne 11.5.2010 a byla vyřízena dne 26.5.2010 - řešilo oddělení právní 
Odboru tajemníka ÚMČ Praha 1) 
 
17. Žádost o informaci ohledně smluvních vztahů mezi ÚMČ Praha 1 a níže uvedenými 
nájemci bytu. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci, zda jsou v evidenci smluvních vztahů ÚMČ Praha 1 evidovány nájemní 
smlouvy k bytům ve vlastnictví/správě MČ Praha 1 s těmito nájemci: T.F, L.R, J.R? 
V centrální evidenci smluv ÚMČ Praha 1 nejsou ke dni 25.5.2010 evidovány nájemní 
smlouvy k bytům, kde by nájemcem bytu byla některá z výše uvedených osob. 
 
(žádost byla podána dne 13.5.2010 a byla vyřízena dne 26.5.2010 - řešil Odbor technické a 
majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
18. Žádost o informaci ohledně povolených výherních přístrojů na Praze 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o sdělení počtu výherních hracích přístrojů, jejichž provozování je v současnosti 
povoleno na území Městské části Praha 1, spolu s údaji o provozovateli, modelu, adresy 
provozovny a době platnosti vydaného povolení. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 13.5.2010 a byla vyřízena dne 25.5.2010 - řešil Odbor finanční ÚMČ 
Praha 1) 
 
19. Žádost o informaci ohledně průběhu přípravných prací a plánované rekonstrukce 
budovy Truhlářská 11/05, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o průběhu přípravných prací a plánované rekonstrukce budovy v ul. Truhlářská 11/5, 
Praha 1. 
 
(žádost byla podána dne 26.5.2010 a dne 7.6.2010 bylo žadateli zasláno oznámení o výši 
nákladů /do 27.7. nebyly náklady uhrazeny/- řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 
 
 
20. Žádost o informaci ve věci Úřadu městské části Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
1/ Jaký byl průměrný počet zaměstnanců radnice v roce 2009 a jaký je plán pro rok 2010? 
Průměrný počet zaměstnanců ÚMČ Praha 1 za rok 2009 byl 334 zaměstnanců, plán na rok 
2010 je 359 zaměstnanců. 
2/ V jaké výši jsou mzdové prostředky na zaměstnance v roce 2009 a v plánu pro rok 2010? 
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Rozpočet na mzdové prostředky pro zaměstnance ÚMČ Praha 1 na rok 2009 byl 120.845 tis. 
Kč - čerpání bylo 117.897 tis. Kč. Na rok 2010 je rozpočet na mzdové prostředky 128.220 tis. 
Kč. 
3/ V jaké výši je stanoven objem finančních prostředků pro odměny zastupitelů v roce 2009 a 
v plánu pro rok 2010? 
Rozpočet pro odměny zastupitelů MČ Praha 1 na rok 2009 byl 5.070 tis. Kč - čerpání bylo 
5.012 tis. Kč. Na rok 2010 je rozpočet 5.080 tis. Kč. 
4/ Jaká je plocha zeleně, kterou spravuje radnice a jaké jsou vyčleněny finanční prostředky 
pro údržbu této zeleně pro rok 2009 a v plánu pro rok 2010? 
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1 spravuje cca 57 ha zeleně, dále spravuje 
komunikační zeleň (aleje a květinové záhony). V roce 2009 bylo na údržbu vyčleněno  
8.649.000,- Kč (včetně závěsných květináčů). Na rok 2010 je vyčleněno 9.150.000,- Kč 
(včetně závěsných květináčů). 
5/ Jaká firma zajišťuje údržbu této zeleně pro ÚMČ Praha 1? 
Údržbu zeleně zajišťuje firma CDV služby, s.r.o. a firma Vojanovy sady. 
6/ Kolik metrů čtverečních podlahové plochy bytových prostor bylo v majetku MČ Praha 1 
k 1.1.2010? O kolik se jedná samostatných bytových jednotek? 
MČ Praha 1 má ve správě (ve 100% či podílovém vlastnictví) 1737 samostatných bytových 
jednotek, tj. 129 387 m2 . Dále má MČ Praha 1 ve vlastnictví tři Domy   s pečovatelskou 
službou, kde jsou byty zvláštního určení a 6 bytových domů, které jsou pronajaty jako celek. 
7/ Jaké jsou příjmy z nájmů těchto bytových jednotek za rok 2009 a v plánu pro rok 2010? 
Příjmy z bytových prostor za rok 2009 byly 89.12.083,67 Kč. Plán příjmů na rok 2010 je 
95.000.000,- Kč. 
8/Kolik metrů čtverečních podlahové plochy nebytových prostor bylo v majetku MČ Praha 1 
k 1.1.2010?  
MČ Praha 1 má ve správě 156 792 m2 ploch nebytových prostor. 
9/ Jaké jsou příjmy z nájmů těchto nebytových prostor za rok 2009 a v plánu pro rok 2010? 
Příjmy z nebytových prostor v roce 2009 byly 373.154.887,50Kč. Plán příjmů        
z nebytových prostor na rok 2010 je 380.000.000,- Kč. 
10/ V jaké výši bylo placené pojistné za všechen nebytový majetek MČ Prahy 1 v roce 2009 a 
v plánu pro rok 2010? 
Pojistné za nemovitý majetek MČ Praha 1 činilo za rok 2009 1.200.000,- Kč, pro rok 2010 je 
v plánu pojistné ve stejné výši. 
11/ V jaké výši je součet všech rezervních fondů MČ Praha 1 k 1.1.2010? 
Součet všech rezervních fondů MČ Praha 1 k 1.1.2010 činil 21.638.834,95 Kč. 

(žádost byla podána dne 31.5.2010, dne 10.6.2010 bylo zaláno oznámení o prodloužení lhůty 
k vyřízení a dne 21.6.2010 byla žádost vyřízena - řešil Odbor technické a majetkové správy, 
Odbor životního prostředí, Odbor finanční a oddělení personální a mzdové odboru kanceláře 
tajemníka ÚMČ Praha 1) 

21/ Žádost o informaci ve věci vjezdu na pěší zónu do ulic Na Příkopě, Havířská, 
provaznická. 

Otázky a odpovědi: 

1/ Žádost o informaci kolik vozidel vlastní povolení ke vjezdu na pěší zónu do ulic Na Příkopě, 
Havířská a Provaznická? 
Ke dni 24.5.2010 bylo vydáno celkem 464 ks dlouhodobých souhlasů k vjezdu na pěší zónu. 
2/ Pro jaké činnosti lze povolení ke vjezdu získat na základě usnesení Rady MČ Praha 1? 

3/ K jakým konkrétním činnostem byly vjezdy firmám povoleny? 
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Poskytnuta „Pravidla pro vydávání dlouhodobých souhlasů a bezkontaktních karet pro vjezd 
na pěší zónu“ 
 
(žádost byla podána dne 24.5.2010 a byla vyřízena dne 07.6.2010 - řešil Odbor dopravy ÚMČ 
Praha 1) 
 
22/ Žádost o informaci ohledně povolení záboru Jungmannovo nám., Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informaci ohledně povolení záboru pro umístění obchodního zařízení -
Jungmannovo nám., Praha 1, parcela 2386/1 za účelem prodeje (zmrzliny). 
Žádost bude předložena k projednání v rámci připomínkového řízení podzimní novely přílohy 
tržního řádu. 
 
(žádost byla podána dne 2.6.2010 a byla vyřízena dne 9.6.2010 - řešil Odbor dopravy ÚMČ 
Praha 1) 
 
23/ Žádost o informaci ohledně nájemních smluv. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci ohledně poskytnutí kopií nájemních smluv na nebytové prostory: 
Malostranská Beseda, Café Louvre a galerie Fotografie Louvre. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 4.6.2010 a byla vyřízena dne 18.6.2010 - řešil Odbor technické  
a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
24/ Žádost o informaci ohledně parkovacího systému. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
1/ Jaký je objem finančních prostředků inkasovaných parkovacími automaty na rok 2009 
2/Jaký je objem finančních prostředků, které byly z celkové částky vyplaceny za správu, 
údržbu a obsluhu parkovacích automatů za rok 2009? 
3/Jaká je výtěžnost v % všech parkovacích automatů ve správě nebo majetku města Prahy, tj. 
poměr mezi vybranými finančními prostředky a čistým příjmem města Prahy z této činnosti. 
Žádost byla dle věcné příslušnosti postoupena na MHMP. 
 
(žádost byla podána dne 14.6.2010 a byla postoupena dne 14.6.2010 Odborem občansko 
správním ÚMČ Praha 1na MHMP) 
 
25/ Žádost o poskytnutí informace ohledně nájmu budovy hotelu Centrál. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí kopie nájemní smlouvy, včetně dodatků, mezi MČ Praha 1 a společností 
ANONA a.s., ohledně nájmu budovy hotelu centrál na adrese Rybná 8, Praha 1. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
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(žádost byla podána dne 18.6.2010 a byla vyřízena dne 29.6.2010 - řešil Odbor technické a 
majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
26/ Žádost o informaci ohledně nájemní smlouvy na byt na adrese Újezd 5, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci, zda dodatek k nájemní smlouvě k bytové jednotce č. 404/2, Újezd 29, 
Praha 1, zní na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. 
Požadovaná informace byla poskytnuta. 
 
(žádost byla podána dne 29.6.2010 a byla vyřízena dne 7.7.2010 - řešil Odbor technické  
a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
27/ Žádost o informaci ohledně smlouvy o nájmu pozemků parc. č. 235/1, č. 235/7  
a č. 2357/3, k.ú. Nové Město. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o zaslání kopie smlouvy o nájmu pozemků parc. č. 2357/1, č.2357/2 a č. 2357/3, k.ú. 
Nové Město, uzavřené mezi MČ Praha 1 a spol. Vinci Park CZ a.s., včetně dodatků. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 1.6.2010 a byla vyřízena dne 11.6.2010 - řešil Odbor technické a 
majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
28/ Žádost o informaci ohledně nájemních smluv o nájmu nebytových jednotek v domě 
č. 119 k.ú. Staré Město. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o sdělení podstatného obsahu nájemních smluv o nájmu nebytových jednotek číslo 
119/101, 119/102, 119/103 a 119/104 v domě č.p. 119, k.ú. Staré Město, a to sdělení osoby 
nájemce, doba nájmu, výše nájemného a výměra pronajatých prostor. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 14.7.2010 a byla vyřízena dne 26.7.2010 - řešil Odbor technické a 
majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
29/ Žádost o informaci ohledně získání parkovacího místa na Praze 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
1/Jaké jsou podmínky na získání parkovacího místa na Praze 1? 
Získání vyhrazeného parkovacího místa na území MČ Praha 1 je omezeno vyhláškou HMP  
„o zónách placeného stání“. 
2/Na jak dlouho se povolení vydává? 
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Parkovací stání má právo získat PČR, MP, ÚMČ Praha 1, MHMP a zastupitelské úřady států. 
Obvyklá doba platnosti těchto rozhodnutí bývá na 1 rok. U zastupitelských úřadů i na dva 
roky. 
3/Jsou na parkovací místa vypisována výběrová řízení? 
Povolení vyhrazených parkovacích míst podléhá správnímu řízení a nemůže být předmětem 
soutěže. 
4/Který úřad v Praze povolení na parkování předěluje? 
Obecně platí, že rozhodnutí o zvláštním užívání podzemních vydává věcně příslušný silniční 
správní úřad. 
 
(žádost byla podána dne 16.7.2010 a byla vyřízena 26.7.2010 - řešil Odbor dopravy ÚMČ 
Praha 1) 
 
30/ Žádost o informaci ve věci záměru ÚMČ Praha 1 s pozemkem na dvoře č.p.389/2, 
Nový svět, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Jaký je záměr MČ Praha 1 s pozemkem na dvoře č.p. 389/2, Nový svět 6, Praha 1? 
Náklady nebyly uhrazeny. 
(žádost byla podána dne 19.7.2010 a dne 3.8.2010 bylo žadatelce zasláno oznámení o výši 
nákladů na poskytnutí informace - řešil Odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
31/ Žádost o informaci ohledně evidence psů na území Prahy1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
1/Kolik je na území MČ Praha 1 evidováno psů? 
K 30.6.2010 bylo evidováno na ÚMČ Praha 1 1.651 psů. 
2/Jakou finanční částku vybere MČ Praha 1 na poplatku ze psů? 
Příjem místního poplatků ze psů činil k 30.6.2010 593.000,- Kč 
3/Jaké jiné příjmy má MČ Praha 1 v souvislosti s chovem psů? 
Příjmy v souvislosti s chovem psů nemá MČ Praha 1 žádné. 
4/Jaké výdaje má MČ Praha 1 v souvislosti s tím, že na jejím území je provozován chov psů. 
Výdaje v souvislosti s provozováním chovu psů činily k 30.6.2010 5.821.008,- Kč. 
5/Jaké finanční prostředky celkově vydá MČ Praha 1 na podporu chovů psů na jejím území? 
Výdaje na podporu chovu psů neměla MČ Praha 1 žádné. 
 
(žádost byla podána dne 21.7.2010 a byla vyřízena dne 26.7.2010 - řešil Odbor finanční ÚMČ 
Praha 1) 
 
32/ Žádost o informaci. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
1/Jaký je roční objem výdajů (dotací) MČ Praha 1 na veřejnou dopravu v roce 2010? 
Na veřejnou dopravu pro rok 2010 byla vyčleněna z ročního rozpočtu ÚMČ Praha 1 částka 
1.200.000,- Kč. 
2/Jaký objem uznatelných nákladů z fondů EU získala MČ Praha 1 za roky 2007 až 2009? 
V letech 2007 až 2009 získala MČ Praha 1 z fondů EU celkem 31.991.870,- Kč. 
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3/Kolik městských strážníků zajišťuje na Praze 1 pořádkovou službu?  
V rámci území Prahy 1 je funkčně zařazeno 270 zaměstnanců hlavního města Prahy – orgánů 
Městské policie hl.m.Prahy. Z toho 251 zaměstnanců zajišťuje přímý výkon služby a 19 
zaměstnanců nepřímý výkon služby. 
4/ Jaký je na ÚMČ Praha 1 celkový počet úvazků (úředníků) zajišťující výkon přenesené 
působnosti? 
Ke dni 10.8.2010 zajišťovalo na ÚMČ Praha 1 1.177 úředníků výkon přenesené působnosti. 
 
(žádost byla podána dne 9.8.2010 a byla vyřízena dne 24.8.2010 - řešilo oddělení personální  
a mzdové Odboru kanceláře tajemníka, Odbor dopravy, koordinátor EU dotací ÚMČ Praha 1 
a MHMP) 
 
33/ Žádost o informaci ohledně kopie oddacího listu. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o kopii oddacího listu R.M. a  J.M. ze dne 8.6.2002. 
O duplikát oddacího listu lze zažádat pouze podle ustanovení § 25 odst. 1) zákona č. 301/2000 
Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
(žádost byla podána dne 9.8.2010 a byla vyřízena dne 16.8.2010 - řešil Odbor matrik ÚMČ 
Praha 1) 
 
34/ Žádost o informaci ohledně nájemní smlouvy nebytové jednotky v domě č.p. 119, 
k.ú. Staré Město. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci kdy byla uzavřena nájemní smlouva a výše nájemného v nebytových 
prostorech č. 119/102 v domě č.p. 119, k.ú. Staré Město. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 9.8.2010 a byla vyřízena dne 17.8.2010 - řešil Odbor technické  
a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
35/ Žádost o informaci ohledně půdní vestavby v domě Haštalská 790/11, Praha 1  
a vzniku jednotek č. 790/26 a 790/27. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí kopií dokumentů souvisejících s prováděním půdní vestavby v domě 
Haštalská 790/11, Praha 1. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 11.8.2010, dne 26.8.2010 byla v souladu s § 14 zákona 106/1999 Sb., 
prodloužena lhůta k vyřízení a dne 6.9.2010 byla žádost vyřízena - řešil Odbor technické a 
majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
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36/ Žádost o informaci ohledně privatizace domu Betlémská 266/7, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci, zda se bude dům Betlémská 266/7, Praha 1 privatizovat či zda se bude 
privatizace z důvodů další půdní vestavby oddalovat. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 18.8.2010 a byla vyřízena dne  30.8.2010 - řešil starosta MČ Praha 1) 
 
37/ Žádost o informaci ve věci půdní vestavby Betlémská 266/7, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci, kdo je zodpovědný za přípravu a zpracování projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení a zda je stanoven termín, kdy bude požádáno o stavební povolení. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 2.9.2010 a byla vyřízena dne 14.9.2010 - řešilo oddělení investiční 
Odboru Kanceláře starosty ÚMČ Praha 1) 
 
38/ Žádost o informaci ohledně květinové výzdoby. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci jaká je cena jedné závěsné nádoby na květiny, které jsou umístěny na 
sloupech veřejného osvětlení na území Prahy 1. 
Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 1 má na starosti pouze květníky v ul. Na 
Příkopě. Cena jednoho květníku je 107,- Kč, cena osázení tohoto květináče, včetně dodání 
substrátu, 9 měsíčního hnojiva a předpěstování rostlin v květnících je 365,-Kč. 
 
(žádost byla podána dne 10.9.2010 a byla vyřízena 15.9.2010 – řešil Odbor životního 
prostředí ÚMČ Praha 1) 
 
39/ Žádost o informaci ohledně potřebných dokladů k povolení světelné reklamy na 
domě              
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci, jaké jsou potřebné doklady při podání žádosti o povolení na  umístění 
reklamy na dům  
 
 Žádost byla podána dne 17.9.2010 a dne 24.9.2010 bylo zasláno oznámení o výši nákladů /do 
14.12.2010 nebyly náklady uhrazeny/- řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 
 
 
40/ Žádost o informaci ohledně kopie aktuální smlouvy včetně dodatků se „ Sdružením  
výtvarník ů  Karlova mostu“  
 
Otázky a odpovědi: 
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Žádost o zaslání kopie aktuální smlouvy se „Sdružením výtvarníků Karlova mostu“ 
 
V současné době má MČ Praha 1 se SVKM uzavřenu pouze „ Smlouvu o zajištění organizace 
a pořádku při vystavování, prodeji a jiném mimořádném užívání veřejné komunikace 
v lokalitě Karlova mostu“. Nájemní smlouvu uzavírá MHMP, který je vlastníkem pozemku. 
 
(žádost byla podána dne 1.10.2010 a byla vyřízena dne 14.10.2010 - řešil ZASTA ÚMČ 
Praha 1 Daniel Hodek) 
 
41/ Žádost o informaci ohledně  nemovitosti na adrese Malostranské nám. 1, Praha 1   
 
Otázky a odpovědi: 
 
1/ Za jakých podmínek lze uzavřít s MČ P1 nájemní smlouvu uvedené nemovitosti 
Městská část Praha 1 nemá k této nemovitosti žádná práva s hospodařením. Dům  
je ve vlastnictví České republiky a právo na hospodaření má Kancelář Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. 
 
2/ Kolik metrů čtverečních  má předmětná nemovitost 
3/ K jakým účelům nemovitost slouží  
4/ Za jakou cenu  a na jak dlouho lze nájemní smlouvu s P1 uzavřít 
5/ Zda je v současné době nemovitost využívaná, kým a za jakou cenu 
Dům je převážně využíván k bydlení. Nebytové prostory jsou pronajaty jako garáže, jeden 
nebytový prostor je pronajatý jako obchod, další není pronajat. 
 
(žádost byla podána dne 4.10.2010 a byla vyřízena dne 10.10.2010 - řešil Odbor technické  
a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
42/ Žádost o informaci ohledně pronájmu nebytových prostor v domě U Milosrdných 
804/14, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci o pronájmu nebytových prostor v domě U Milosrdných 804/14, Praha 1  
v době od 1.1.2004 do 30.9.2010 (nebytové prostory v přízemí a tzv. ateliér,) kterým 
nájemcům byly nebytové prostory pronajaty, na základě jakého rozhodnutí, jaká je finanční 
částka odvedená MČ Praha 1. 
Požadované informace byly poskytnuty 
 
(žádost byla podána dne 6.10.2010 a vyřízena dne 20.10.2010 – řešil Odbor technické  
a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
43/ Žádost o informaci ohledně projektu rekonstrukce a dostavby areálu Obecní dvůr 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci ohledně projektu a dostavby areálu Obecní dvůr 
 
a) kopie rozhodnutí o umístění stavby a povolení výjimky z OTPP k výše uvedenému 
projektu  
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b) kopie rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí  
c) kopie dalších rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, o umístění stavby  
a povolení výjimky z OTPP k výše uvedenému projektu     
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
 
 
44/ Žádost o informaci ohledně kopie souhlasu vlastníka na předvolební kampaň ODS 
na Václavském náměstí dne 11.9.2010 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci ohledně kopie souhlasu vlastníka na předvolební kampaň na Václavském 
náměstí u sochy sv. Václava dne 11.9.2010 
Odboru dopravy ÚMČ Praha 1 není známo, že by byl na uvedený den vystaven souhlas 
vlastníkem komunikace pro ODS, proto z něj nemůžeme požadovanou kopii vystavit. 
Doporučujeme se přímo obrátit na vlastníka komunikace, kterým je v tomto případě Magistrát 
hl. m. Prahy. 
 
(žádost byla podána dne 25.10.2010 a vyřízena dne 1.11.2010 – řešil Odbor dopravy ÚMČ 
Praha 1) 
 
45/ Žádost o informaci ohledně usnesení Rady MČ Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci ohledně usnesení Rady MČ Praha 1 související s nájmem nemovitosti  
na adrese U Obecního dvora 2, Praha 1  
Požadovaná informace byla poskytnuta. 
 
(žádost byla podána dne 2.11.2010 a vyřízena dne 11.11.2010 – řešilo Oddělení volených 
orgánů KAS ÚMČ Praha 1) 
 
 
46/ Žádost o informaci ohledně kopií dokumentů souvisejících s vypořádáním nákladů  
při provádění půdní vestavby v domě č.p.790 Haštalská 11, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci ohledně kopií dokumentu souvisejících s vypořádáním nákladů při 
provádění půdní vestavby v domě č.p. 790 Haštalská 11, Praha 1 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 27.10.2010 a vyřízena dne 11.11.2010 – řešilo Oddělení technické  
a majetkové správy  ÚMČ Praha 1) 
 
47/ Žádost o informaci ohledně kopie dostupné dokumentace týkající se jednoho 
z uživatelů bytu Budovy č.p. 108, katastrální území Hradčany 
 
Otázky a odpovědi: 
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Žádost o informaci ohledně kopie dostupné dokumentace týkající nejednoho z uživatelů bytu  
Budovy č.p. 108, katastrální území Hradčany  
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 3.11.2010 a vyřízena dne 12.11.2010 – řešilo Oddělení technické  
a majetkové správy  ÚMČ Praha 1) 
 
48/ Žádost o informaci ohledně konání referenda v době 24.11.1990 do 30.6.2006  
na Městské části Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci, zda v období od 24.11.1990 do 30.6.2006 proběhlo na území Městské 
části Praha 1 místní referendum  
V období od 24.11.1990 do 30.6.2006 na území Městské části Praha 1 neproběhlo žádné 
místní referendum. 
 
(žádost byla podána dne 10.11.2010 a vyřízena dne 16.11.2010 – řešilo Odbor občansko  
správních agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha) 
 
49/ Žádost o informaci ohledně výběrového řízení na dodavatele projektové 
dokumentace a žádosti o stavební povolení stavby na adrese Betlémská 7, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci, zda již bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele projektové 
dokumentace a podána žádost o stavební povolení 
V listopadu 2010 bylo dokončeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, 
která měla být zpracována do konce tohoto roku, aby bylo možné zažádat o stavební povolení. 
Bohužel jsme museli zadání PD vybranému dodavateli pozastavit z důvodu snížení objemu 
finančních prostředků oproti schválenému rozpočtu na rok 2010. Přidělení finančních 
prostředků uplatňujeme v rámci návrhu rozpočtu na rok 2011.   
 
(žádost byla podána dne 23.11.2010 a vyřízena dne 14.12.2010 – řešil Odbor kancelář starosty 
oddělení – oddělení investiční ÚMČ Praha 1) 
 
50/ Žádost o informaci ohledně zahájení správního řízení týkající se domu čp. 1601  
na Novém Městě, Václavské nám. 47, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci, zda již bylo zahájeno správní řízení týkající se domu č.p.1601 na Novém 
Městě, Václavské nám. 47, jaký je předmět tohoto řízení  
 
(žádost byla podána dne 23.11.2010 a dne 1.12.2010 bylo žadateli zasláno oznámení o výši 
nákladů /do 30.12.2010 nebyly náklady uhrazeny/- řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 
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51/ Žádost o informaci ohledně výše celkové částky nájemného na měsíc a dobu nájmu 
bytů, které byly dle „Záměru na pronájem bytů na základě usnesení číslo UR10_0869 
a UR10_1311“ nabízeny k pronájmu  
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci, sdělení výše celkové částky nájemného na měsíc a dobu nájmu u bytů (u 
každého bytu jednotlivě), které byly dle „Záměru na pronájem bytů na základě usnesení čísl: 
UR10_0869 ze dne29.6.2010 a usnesení číslo UR10_1311 ze dne 5.10.2010“ nabízeny  
k pronájmu.  
 
Rada MČ Praha 1 usnesením číslo UR10_1037 ze dne 10.8.2010 přijala usnesení ve věci 
uzavření nájemních smluv k bytům na základě záměru na pronájem a v souladu s usnesením 
číslo UR10_0869 ze dne 29.6.2010 schválila uzavření smluv dlepřílohy k usnesení, které 
přikládáme. Toto usnesení je veřejné a dispozici na webových stránkách Úřadu městské části 
Praha 1. 
 
Část usnesení číslo UR10_0869 ze dne 10.8.2010, kde nedošly nabídky nebo uchazeči 
nesplnili podmínky, bylo zrušeno, a to usnesením číslo UR10_1689 ze dne 6.12.2010(viz 
příloha). Rovněž tak usnesení číslo UR10_1311 ze dne 5.10.2010, kde ani nedošlo k otevření 
nabídek, bylo tímto usnesením zrušeno. 
 
Úhrada nákladů za podání informace není v tomto případě nutná, neboť se jedná o usnesení, 
která jsou veřejná a k dispozici všem občanům.   
 
(žádost byla podána dne 1.12.2010 a vyřízena dne 9.12.2010 - řešil Odbor technické  
a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
 
52/ Žádost o informaci ohledně ověřených kopií dokumentů, které budou mít platnost 
originálu  
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci, zaslání ověřených kopií následujících dokumentů: 

(i) Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu části bytumezi panem Vejtasou a MČ Praha 1 
       ze dne 28.5.1996 včetně vyjádření Ústavu památkové péče č.j.7010/96/R/Sol ze dne  
      29.5.1996  
(ii)  Dohody na stavební úpravy mezi panem Vejtasou odborem investičním a provozním  

           MČ Praha 1 ze dne 5.9.1997a 
     

(iii) Dopisu Pražského ústavu památkové péče adresovaný panu Vejtasovi ze dne  
       9.12.1996,č.j.14 688/17168/20417/96/R/Kou 

Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 24.11.2010 a vyřízena dne 1.12.2010 - řešil Odbor technické  
a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
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53/ Žádost o informaci ohledně hudebního klubu Rock Café, Národní 20, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci, kopie dokumentů týkajících se hudebního klubu Rock Café 

- Nájemní smlouva s provozovatelem Rock Café 
- Všechna povolení k provozování reprodukované hudby, která až do 3:00 hodin 

překračuje hygienické limity v domě)horní sál) 
Veškerá hygienická měření a stížnosti/přestupky na porušování nočního klidu za dobu 
provozování klubu  
Požadované informace byly poskytnuty. 

 
(žádost byla podána dne 6.12.2010 a vyřízena dne 28.12.2010 - řešil Odbor technické  
a majetkové správy, Odbor  tajemníka - oddělení právní, Odbor občansko správních agend -
oddělení stížností, Odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 


