
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  2011 
 
 
1. Žádost o poskytnutí informace ohledně investičních plánů obce pro rok 2011 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o zaslání investičních plánů obce pro rok 2011, resp. seznamu stavebních projektů, 
které jsou plánovány obcí pro rok 2011 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných 
veřejných rozpočtů. 
V současné době nemá Městská část Praha 1 schválený rozpočet na rok 2011 a tím pádem ani 
akce, které by měly být v tomto roce realizovány. 
 
(žádost byla podána dne 10.1.2011 a byla vyřízena dne 14.1.2011 - řešilo oddělení investiční 
Odboru kanceláře starosty ÚMČ Praha 1) 
 
2. Žádost o poskytnutí informace ve věci staveb dvou dětských hřišť realizovaných  
na pozemku č. 919/1, k.ú. Malá Strana Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí kopií rozhodnutí a opatření, na základě kterých byly výše uvedené stavby 
realizovány.  
Žadateli byly požadované informace poskytnuty již v roce 2010. 
 
(žádost byla podána dne 11.1.2011 a byla vyřízena dne 18.2.2011 - řešil Zástupce starosty 
MČ Praha 1. Dne 18.2.2011 podal žadatel stížnost na postup při vyřizování žádosti  
o informace, která byla dne 4.3.2011 postoupena na Magistrát hl.m.Prahy.) 
 
3. Žádost o informaci ohledně správního řízení ve věci ochrany před zásahy  
do pokojného stavu dle § 5 Občanského zákoníku 
 
Otázky a odpovědi: 
 
1/ Řešil Úřad městské části Praha 1 v roce 2010 podnět podaný občanem ve věci ochrany 
pokojného stavu dle výše uvedeného paragrafu? 
V roce 2010 řešilo oddělení správního řízení Odboru občansko správních agend ÚMČ Praha 1 
jeden podnět podaný občanem ve věci ochrany pokojného stavu. 
2/ Pokud ANO, uveďte stručný popis, v jaké věci byl podnět podán, jak bylo ve správním 
řízení rozhodnuto a v jaké lhůtě od podání podnětu. 
Podnět byl podán ve věci ochrany a obnovení pokojného stavu, se žádostí, aby orgán státní 
správy vydal rozhodnutí, kterým by provozovateli podniku na území MČ Prahy 1 uložil 
povinnost, aby pro svůj podnik nepoužíval stejný název používaný žadatelem. V předmětné 
věci nebylo doposud rozhodnuto. 
3/ Bylo v některém případě podáno odvolání proti rozhodnutí a s jakým výsledkem? 
Z důvodu nerozhodnuté věci, nebylo ve výše uvedeném případě podáno odvoláno proti 
rozhodnutí. 
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4/ Kdo je pověřen vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu? 
Speciální pověření vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu není na 
oddělení správního řízení Odboru občansko správních agend ÚMČ Praha 1 stanoveno, 
v tomto směru se vychází z popisu pracovní funkce jednotlivých referentů. 
5/ Má osoba pověřená vedením správního řízení ve věci pokojného stavu dle § 5 Občanského 
zákoníku právní vzdělání? 
Vysokoškolským vzděláním disponuje polovina počtu zpracovatelů přestupků. 
 
(žádost byla podána dne 18.2.2011 a dne 21.2.2011 byla žádost vyřízena - řešilo oddělení 
správního řízení Odboru občansko správních agend ÚMČ Praha 1) 
 
4. Žádost o poskytnutí informace ohledně nájemní smlouvy na pronájem části pozemku 
č. 1000/1, k.ú. Staré Město 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace, ohledně nájemní smlouvy na pronájem části pozemku č. 
1000/1, k.ú. Staré Město. 
 
(žádost byla podána dne 31.1.2011. Dne 2.2.2011 byla žadateli zaslána výzva k doplnění 
zákonných náležitostí,  data nebyla žádost doplněna, a proto byla žádost odložena.) 
 
5. Žádost o informaci ohledně nájemní smlouvy na nebytový prostor Národní 20,  
Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí kopie nájemní smlouvy na nebytový prostor Reduta, Národní 20, Praha 1.  
Požadované kopie nájemní smlouvy byly žadateli poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 1.2.2011 a dne 9.2.2011 byla žádost vyřízena - řešil Odbor technické 
a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
6. Žádost o poskytnutí informace ve věci „Sdružení výtvarníků Karlova mostu“ 
 
Otázky a odpovědi: 
 
1/ Na základě jakého právního vztahu s MČ Praha 1, organizuje v současné době občanské 
sdružení „Sdružení výtvarníků Karlova mostu“ prodej a veřejně umělecké produkce na 
komunikaci Karlův most. 
Sdružení výtvarníků Karlova mostu prodej a veřejné umělecké produkce pořádá na základě 
„Smlouvy o zajištění organizace a pořádku při vystavování, prodeji a jiném mimořádném 
užívání veřejné komunikace v lokalitě Karlova mostu“. 
 
(žádost byla podána dne 8.2.2011 a byla vyřízena dne 18.2.2011 -  řešilo oddělení obchodu  
a služeb kanceláře 1. zástupce starosty ÚMČ Praha 1) 
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7. Žádost o poskytnutí informace ohledně chovu psů na území MČ Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
1/ Žádost o poskytnutí informace o výdajích v souvislosti s chovem psů. 
Na ÚMČ Praha 1 je registrováno cca 1700 psů, na území MČ Praha 1 je naistalování 85 košů 
na psí exkrementy a 300 stojanů se zásobníky na sáčky na psí exkrementy. Náklady na úklid 
představují cca 14 mil. Kč ročně. Náklady na výrobu, potisk a denní doplňování sáčků činí 3,5 
mil. Kč ročně. 
2/Jaké množství odpadu týkajících se psů se musí likvidovat? 
Jaké množství odpadu produkovaného psy nedokážeme vyčíslit, protože je vyvážen spolu se 
směsným odpadem. 
3/ O jaký druh odpadu se jedná? 
4/Jak, kým a za kolik je tento odpad likvidován? 
Odpad je likvidován na základě smlouvy o dílo s firmou CDV služby, a.s. 

 
(žádost byla podána dne 9.2.2011 a byla vyřízena dne 21.2.2011 - řešil Odbor životního 
prostředí ÚMČ Praha 1) 
 
8. Žádost o informaci ohledně  poskytování finanční pomoci Úřadem městské části 
Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
1/ Kolik osob v roce 2010 žádalo o finanční pomoc v mimořádné situaci sociální komisy ÚMČ 
Praha 1? 
V roce 2010 bylo podáno 26 žádostí o finanční pomoc v mimořádné sociální nouzi. 
2/ Kolika osobám v roce 2010 sociální komise přiznala finanční pomoc v mimořádné situaci? 
V roce 2010 byla 24 osobám s trvalým bydlištěm v Praze 1 poskytnuta finanční pomoc ze 
Sociálního fondu MČ Praha 1. 
3/ Jaká byla celková částka rozdělena touto formou v roce 2010? 
Touto formou bylo rozděleno 256.027,- Kč. 
4/ Kolik z této celkové částky bylo vyplaceno prostřednictvím poukazů? 
Finanční pomoc nebyla poskytována prostřednictvím poukazů. 
5/ Kolik z osob, kterým byla finanční pomoc v mimořádné situaci přiznána, tvořili 
samoživitelky/lé? 
Finanční pomoc nebyla přiznána samoživitelce/li. 
6/Jaká jsou kritéria pro přiznání finanční pomoci v mimořádné situaci? 
Žádosti jsou posuzovány individuálně. 
7/Jsou tato kritéria zachycena v nějakém dokumentu? Pokud ano, uveďte prosím název 
dokumentu a ideálně i odkaz na URL adresu? 
Viz.6 
 
(žádost byla podána dne 11.2.2011 a byla vyřízena 16.2.2011 - řešila Sociální komise Rady 
městské části Praha 1.) 
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9. Žádost o informaci ve věci veřejné zakázky vedené pod evidenčním č. 60047650 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o kopii písemné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované na základě §80 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vypracované k zadané veřejné zakázce ÚMČ 
Praha 1, vedené pod evidenčním číslem 60047650. 
Požadovaná kopie „Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek“ č. 60047650 byla žadateli 
poskytnuta. 
 
(žádost byla podána dne 13.2.2011 a byla vyřízena dne 24.2.2011 – řešilo oddělení právní 
Odboru kanceláře tajemníka ÚMČ Praha 1) 
 
10. Žádost o informaci ohledně realizace rozdělení pozemku 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci, jak postupovat ve vztahu ke stavebnímu odboru k realizaci rozdělení 
pozemku. Pozemek je ve vlastnictví fyzický osob, veden je jako orná půda, do budoucna se 
s ním počítá jako se stavební parcelou, vztahuje se na něj ochrana v režimu zákona  
o zemědělském půdním fondu. Na pozemku je zamýšlena realizace výstavby bydlení. Jedná  
se hlavně o informaci o formálních náležitostech. 
Na tuto žádost nelze konkrétně odpovědět, protože každá stavba je specifická. Žadatel byl 
odkázán na příslušný stavební úřad. 
 
(žádost byla podána 23.2.2011 a byla vyřízena dne 2.3.2011 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 
Praha 1) 
 
11. Žádost o poskytnutí informace ohledně zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace kolik zaměstnanců na hlavní pracovní poměr dle §33 zák.č. 
262/2004 Sb., zaměstnává ÚMČ Praha 1 a kolik z tohoto počtu je osobami zdravotně 
znevýhodněnými tzn. uznány osobami zdravotně znevýhodněnými I.,II. či III. stupně dle 
zákona 306/2008 Sb., 
Na ÚMČ Praha 1 bylo ke dni 2.3.2011 zaměstnáno 353 zaměstnanců na hlavní pracovní 
poměr, z tohoto počtu je 8 osob zdravotně znevýhodněných. 
 
(žádost byla podána 23.2.2011 a byla vyřízena dne 2.2.2011 - řešilo Oddělení personální 
Odboru kanceláře tajemníka ÚMČ Praha 1) 
 
12. Žádost o informaci ohledně výběrového řízení na pozemky MČ Praha 1 za účelem 
reklamní činnosti 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí kopie dokumentů týkajících se přípravy, průběhu a výsledku výběrového 
řízení na pozemky č. 1000/1, k.ú. Staré Město, 899/1, k.ú. Staré Město, č.790, k.ú. Malá 
Strana, č.702/1, k.ú. Malá Strana, č.2360/2, k.ú. Nové Město, č. 2523/2, k.ú. Nové Město, 



 5 

č.2371/1, k.ú. Nové Město, č.2407, k.ú. Nové Město, č. 867, k.ú. Nové Město, č.137/2, k.ú. 
Malá Strana, a č. 919/1, k.ú. Staré Město, za účelem reklamní činnosti. 
Výběrové řízení na výše uvedené pozemky nebylo realizováno. Rozhodnutím Rady městské 
části Praha 1 byla celá věc řešena zveřejněním záměru pronájmu pozemků na úřední desce. 
 
(žádost byla podána dne 1.3.2011, dne 15.3.2011 bylo žadateli zasláno sdělení o prodloužení 
lhůty k vyřízení žádosti a dne 24.3.2011 byla žádost vyřízena - řešil Odbor technické a 
majetkové správy a Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1) 
 
13. Žádost o informaci ohledně nájemní smlouvy na nebytové prostory 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí kopie nájemní smlouvy na nebytový prostor Na Poříčí 1758/14, Praha 1, 
firmě Brisu Praha, s.r.o. 
Informace byla poskytnuta po zaplacení nákladů. 
 
(žádost byla podána dne 9.3.2011, dne 16.3.2001 byla žadateli zaslána výzva k úhradě 
nákladů, 23.3.2011 byly náklady uhrazeny  - řešil Odbor technické a majetkové správy ÚMČ 
Praha 1) 
 
14. Žádost o informaci ohledně dokumentů z archivu týkajících se Pražské komise pro 
privatizaci národního majetku 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí kopií dokumentů z archivu týkajících se Pražské komise pro privatizaci 
národního majetku.    
Požadované informace se nevztahují k působnosti Úřadu městské části Praha 1, ale Magistrátu 
hl.m. Prahy. Z tohoto důvodu byla podle § 14 odst.5 písm. c) žádost odložena. 
 
(žádost byla podána dne 17.3.2011, dne 28.3.2001 bylo žadateli zasláno sdělení o prodloužení 
lhůty a  dne 8.4.2011 sdělení o odložení žádosti - řešil Odbor technické a majetkové správy 
ÚMČ Praha 1) 
 
15. Žádost o poskytnutí kopie nájemní smlouvy s nájemcem nebytových prostor na 
adrese U Lužického semináře 42, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí kopie nájemní smlouvy s nájemcem nebytových prostor na adrese  
U Lužického semináře 42, Praha 1. 
Požadovaná kopie byla po uhrazení nákladů dle sazebníku úhrad zaslána. 
(žádost byla podána dne 17.3.2011, dne 31.3.2001 bylo žadateli zasláno sdělení o prodloužení 
lhůty, dne 5.4.2011 zaslána výše částky k zaplacení, 15.4.2011 zaslána informace - řešil 
Odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
16. Žádost o informaci ohledně administrativních nákladů zadávání veřejných zakázek 
ÚMČ Praha 1 
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Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace ohledně administrativních nákladů při zadávání veřejných 
zakázek: 
 
1. Jakým způsobem je organizován proces zadávání veřejných zakázek ve vaší organizaci?       

a) Centrální nákupní středisko 
b) Decentralizovaná nákupní střediska 
c) Outsoursing – externí subjekt 
d) Jinak          

Proces zadávání veřejných zakázek je organizován prostřednictvím centrálního nákupního 
střediska i rovněž prostřednictvím decentralizovaného nákupního střediska. Jde tedy o 
kombinaci výše uvedeného.  
 
2. Kolik přepočtených pracovníků se této agendě věnuje? 
Této agendě se věnuje přibližně 3,5 přepočteného pracovníka. 
 
3. Jaké jsou jejich mzdové náklady, včetně pojistného placeného zaměstnavatelem za rok    
    2010? 
Mzdové náklady výše uvedených pracovníků nelze přesně určit s ohledem na to, že v případě 
decentralizovaného střediska jsou tyto náklady kolísavé. 
 
4.V případě, že nelze zjistit jejich mzdové náklady, do jaké platové třídy jsou daní  
   zaměstnanci zařazeni dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech  
   zaměstnanců ve veřejných službách a správě?   
 Zaměstnanci, kteří se podílejí na realizaci veřejných zakázek jsou zařazeni do 8-12 platové 
třídy dle Nařízení vlády č. 564/2006, Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě. 
 
5. Nakupujete v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek i externí služby? Pakliže ano,  
    jaká byla jejich hodnota za rok 2010?  
Městská část Praha 1 v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek nakupuje externí služby . 
Jejich hodnota za rok 2010 činila 683.700,- Kč.   
 
6.Jaké další prostředky (např. nákup softwaru, školení pracovníků) vaše organizace  
    vynaložila v souvislosti se zadávání veřejných zakázek ze rok 2010? 
V souvislosti se zadáváním veřejných zakázek Městská část Praha 1 v roce 2010 vynaložila 
na školení pracovníků částku 29.062,- Kč. 
 
7.Jaký objem finančních prostředků za rok 2010 byl vaší organizací vyplacen na veřejné  
    zakázky? 
Přesný objem vynaložených finančních prostředků za veřejné zakázky v roce 2010 nelze 
zjistit s ohledem na to, že informační systém Městské části Praha 1 toto neumožňuje. V roce 
2010 byla realizována zadávací řízení na podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky v celkovém 
objemu 137.760.580,- Kč. 
 
(žádost byla podána dne 21.3.2011, dne 22.3.2001 bylo žadateli zasláno sdělení o prodloužení 
lhůty, dne 1.4.2011byly požadované informace zaslány – řešilo oddělení právní, kontroly  
a stížností ÚMČ Praha 1.) 
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17. Žádost o poskytnutí informace ohledně modlitebny na adrese Politických vězňů 14, 
Praha 1  
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace ohledně územního plánu v souvislosti s povolením realizace 
nebo rekonstrukce náboženské stavby na území  MČ Praha 1. 
 
1.Je na dané adrese možno stavět náboženskou stavbu?       
 
2.Bylo v katastru vašeho úřadu žádáno/informováno se o výstavbu mešity/muslimského 
kulturního centra či rekonstrukci stávající nemovitosti ne mešitu nebo muslimské kulturní 
centrum? 
 
3. Je na místě ad 2) povoleno stavět náboženské stavby? 
 
4. Jste připraveni nám poskytnout součinnost dle § 70 zákona č. 114ú1992 Sb.,? 
 
5. Existuje v katastru vašeho úřadu omezení pro stavby náboženského charakteru? 
Žádost zatím nebyla vydána, protože nebyly uhrazeny náklady na poskytnutí informace. 
 
(žádost byla podána dne 22.3.2011, dne 25.3.2001 byla žadateli zaslána výzva k úhradě 
nákladů  - řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 
 
18. Žádost o poskytnutí informace ohledně smlouvy o pronájmu náplavky na Rašínově 
nábřeží , Praha 2  
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace ohledně smlouvy o pronájmu náplavky na Rašínově nábřeží , 
Praha  2 – smlouva o pronájmu s TSK. 
Požadovaná informace se nevztahuje k působnosti ÚMČ Praha 1, proto byla žádost  
postoupena k přímému vyřízení Pražské servisní společnosti.   
 
(žádost byla podána dne 24.3.2011, dne 28.3.2001 byla žádost postoupena Pražské servisní 
společnosti - řešilo oddělení stížností Odboru občansko správních agend ÚMČ Praha 1) 
 
19. Žádost o poskytnutí informace ohledně kompetence Rady MČ Praha 1  
 
Otázky a odpovědi: 
 
 Žádost o poskytnutí informace ohledně kompetence Rady MČ Praha 1 týkající se výše částky 
k  provádění jednotlivých rozpočtových opatření.    
Rada MČ Praha 1 má v souladu s platnými právními předpisy zmocnění k provádění  
rozpočtových opatření do výše 10 mil. Kč v jednotlivých případech na řešení mimořádných 
potřeb MČ Praha 1.  
 
(žádost byla podána dne 28.3.2011 a byla vyřízena dne 30.3.2011 – řešil Odbor finanční 
ÚMČ Praha 1). 
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20. Žádost o poskytnutí informace ohledně nájemní smlouvy mezi Sdružením  
výtvarník ů Karlova mostu a MČ Praha 1  
 
Otázky a odpovědi: 
  
 Žádost o poskytnutí kopie nájemní smlouvy mezi Sdružením výtvarníků Karlova mostu a  MČ 
Praha 1 a informace ohledně Stanov Sdružení  výtvarníků  Karlova mostu,  Výtvarného řádu  
a Tržního řádu.   
    
Úřad městské části má se Sdružením výtvarníků Karlova mostu uzavřenou pouze Smlouvu  
o zajištění organizace a pořádku při vystavování a prodeji v lokalitě Karlova mostu. Kopie 
nájemních smluv MČ Praha 1 nemá k dispozici. Je třeba se obrátit na vlastníka nemovitosti, 
kterým je Hlavní město Praha.    
Stanovy SVKM a Výtvarný řád jsou dokumenty a údaje, které se týkají přímo tohoto 
sdružení. O jejich kopii je třeba zažádat SVKM.  
Tržní řád je volně dostupný dokument, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách 
Magistrátu hl. m. Prahy.   
 
(žádost byla podána dne 4.4.2011 a byla vyřízena 18.4.2011 - řešil ZASTA ÚMČ Praha 
 
21. Žádost o poskytnutí informace ohledně půdních bytových jednotek vystavěných pro 
MČ Praha 1 a výše vyplacených částek společnostem 
 
 Otázky a odpovědi: 
 
 Žádost o poskytnutí informace, kolik čtverečních metrů půdních bytových jednotek vystavěli 
pro Městskou část Praha 1 společnost Navatyp, Centra  a RK Sever do doby, kdy s nimi MČ 
ukončila v roce 2003 spolupráci a jaké částky MČ Praha 1 vyplatila těmto společnostem za 
jejich činnost do roku 2003. 
 
Severní nemovitostní s.r.o. – rozhodčí nález nebyl dosud vydán, rozhodčí nález z roku 2003 
byl rozhodnutím soudu zrušen a s odkazem na § 11 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o  
svobodném přístupu k informacím, povinné subjekty neposkytují údaje o probíhajícím 
soudním řízení) 
Navatyp a.s. – je třeba zvážit anonymizace v souladu se zákonem 101/2000 Sb.,o ochraně  
osobních údajů. Rozsah materiálů vyžaduje prodloužení lhůty. 
Centra a.s. – kopii rozhodčího nálezu nemáme k dispozici.   
 
Výměry vystavěných bytových jednotek: 
 
Není úplně zřejmé, na co se konkrétně žadatel ptá, usuzujeme, že se jedná o výměru 
kompletně dokončených bytů v okamžiku ukončení spolupráce.Tyto informace lze zřejmě 
nalézt pouze v dohodách o vypořádání vzájemných  závazků, které byly uzavřeny 
s jednotlivými společnostmi a v nichž byly všechny bytové jednotky  rozděleny   do kategorií 
A,B,C,D,E podle stupně rozpracovanosti, přičemž bytové jednotky ve skupině A jsou 
klasifikovány jako řádně dokončené půdní bytové jednotky. 
Severní nemovitostní s.r.o. – celková výměra bytových jednotek kategorie A činí ke dni 
uzavření dohody  3.009,7 m2 
Navatyp, a.s – celková výměra bytových jednotek kategorie A činí ke dni uzavření dohody 
3.009,7 m2 
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Centra, a.s. – dohodu nemáme k dispozici 
 
(žádost byla podána dne 5.4.2011, vzhledem k náročnosti zpracování byl termín k vyřízení 
prodloužen, byla vyřízena dne 2.5.2011 – řešil Odbor finanční, Stavební úřad, oddělení právní 
ÚMČ Praha 1) 
 
22. Žádost o poskytnutí informace ohledně požadavků při koupi bytu na území Prahy 1  
 
Otázky a odpovědi: 
 
 Žádost o poskytnutí informace, jaké konkrétní požadavky musí kupující splnit, aby bylo 
možné zakoupit byt o výměře cca 250 m na území Prahy 1  
 
( žádost byla podána dne 7.4.2011 a dne 8.4.2011 byla žadateli byla zaslána Výzva k doplnění 
zákonných náležitostí – údaje nebyly doplněny, proto byla žádost odložena) 
 
23. Žádost o poskytnutí informace o zasílání informací občanským sdružením 
 
Otázky a odpovědi: 
 
 Žádost o poskytnutí informace o zasílání informací s občanským sdružením o zahájených 
řízeních (vedených podle stavebního zákona) 

- individuelně dopisy zasílanými jednotlivým sdružením na základě jejich žádosti    
- nebo neadresně, vyvěšením informace o zahájeném řízení na úřední desce  

V případě kombinování obou způsobů, na jakém základě  
 
( žádost byla podána dne 14.4.2011 a dne 15.4.2011 byla žadateli byla zaslána Výzva 
k doplnění zákonných náležitostí – údaje nebyly doplněny, proto byla žádost odložena) 
  
24. Žádost o poskytnutí informace ve věci stavebních prací na domě čp. 137,  
Pod Bruskou, Praha 1  
  
Otázky a odpovědi: 
 
 Žádost o poskytnutí informace, zda u odboru výstavby probíhá stavební řízení nebo zda bylo 
Odboru výstavby podáno oznámení o záměru v území či žádost o souhlas s provedením  
stavebních prací na domě čp. Pod Bruskou, Praha 1         
 
( žádost byla podána dne 20.4.2011 a dne 15.4.2011 byla žadateli byla zasláno oznámení o  
úhradě nákladů – náklady nebyly uhrazeny, proto informace nebyly poskytnuty)  
 
25. Žádost o poskytnutí informace ohledně nájemní smlouvy, povolení hudební 
produkce a kolaudace Baru B13, Bílkova 13, Praha 1 
  
Otázky a odpovědi: 
 
 Žádost o poskytnutí informace ve věci nájemní smlouvy, dále jestli je Bar B13 na adrese 
Bílkova 13, Praha 1 zkolaudovaný na provoz hudební produkce, plány využití sklepů, které 
nebyly po povodních zahrnuty do nájemních smluv 
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(žádost byla podána dne 27.4.2011 a dne 3.5.2011 byla žadateli zaslána Výzva k doplnění 
zákonných náležitostí – údaje nebyly doplněny, proto byla žádost odložena) 
 
26. Žádost o poskytnutí informace - termín pro zpracování projektové dokumentace a 
termínu pro vydání stavebního povolení pro půdní vestavbu v domě Betlémská 266/7,  
Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
 Žádost o poskytnutí informace, jaký je stanoven termín pro zpracování projektové 
dokumentace a jaký termín pro vydání stavebního povolení pro půdní pro půdní vestavbu 
v domě Betlémská 266/7, Praha 1     
  
Projektová dokumentace bude zpracována v průběhu 2. pololetí 2011s předpokladem vydání  
stavebního povolení do konce roku 2011.  
 
(žádost byla podána dne 15.5.2011 a vyřízena byla dne 23.5.2011- řešilo Oddělení investiční 
kancelář starosty  ÚMČ Praha 1)  
 
Žádost o poskytnutí informace, proč je termín vypracování projektové dokumentace na 
stavební povolení na půdní vestavbu  v domě Betlémská 266/7, Praha 1 stanoven až na konec 
roku 2011, když výběrové řízení na zpracování dokumentace bylo dokončeno v listopadu 
2010. 
Výběrové řízení na zpracování dokumentace dokončené v listopadu 2010 bylo z důvodu 
snížení objemu finančních prostředků zrušeno. Na začátku tohoto roku byla navržena nová 
koncepce řešení půdních vestaveb, ve které je objekt Betlémská 266/7 zařazen do kategorie 
nejvyšší důležitosti.      
 
(žádost byla podána dne 30.5.2011 a vyřízena byla dne 13.6.2011- řešilo Oddělení investiční    
 Kancelář starosty  ÚMČ Praha 1)  
 
27. Žádost o poskytnutí informace -nájemní smlouva mezi MČ Praha 1 a nájemcem 
nebytových prostor v domě Václavské nám. 777/12, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
 Žádost o poskytnutí informace ve věci kopie nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou 
částí Praha 1 a nájemcem nebytových prostor v domě Václavské nám. 777/12, Praha 1   
 
(žádost byla podána dne 19.5.2011 a dne 2.6.2011 bylo žadateli zasláno oznámení o  
úhradě nákladů – náklady dosud nebyly uhrazeny, proto informace nebyly poskytnuty – řešil 
Odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
28. Žádost o poskytnutí informace ohledně privatizace domu Betlémská 266/7, Praha 1  
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace,, jakým způsobem bude pokračovat privatizace domu 
Betlémská 266/7, Praha 1 
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Přípravné práce k privatizaci úspěšně pokračují a oddělení správy nemovitostí a privatizace  
ÚMČ Praha 1 postupuje plně v souladu se zásadami schválenými Usnesením zastupitelstva 
MČ Praha 1 a spolupracuje s dalšími dotčenými útvary Úřadu městské části Praha , zejména s 
odd. investičním ÚMČ Praha 1. 
 
(žádost byla podána dne 30.5.2011 a byla vyřízena dne 14.6.2011– řešilo Oddělení správy 
nemovitostí a privatizace ÚMČ Praha 1)  
 
 
29. Žádost o poskytnutí informace týkající se počtu členů zastupitelstva a počtu voličů 
Městské části Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 

1. Kolik členů má ve vaší městské části zastupitelstvo? 
Zastupitelstvo Městské části Praha 1 má 35 členů. 
       

2. Kolik kandidátů se celkem ucházelo o zvolení do zastupitelstva vaší městské části ve 
volbách ve dnech 15. – 19. října 2010  
Dle hlasovacího lístku se celkem ucházelo 368 kandidátů na zvolení do Zastupitelstva   
MČ Praha 1. 

 
3. Jaký byl ke dni voleb celkový počet voličů, zapsaných ve stálém seznamu? 

23.152 voličů 
 

4. Jaký byl ke dni voleb celkový počet voličů v dodatku stálého seznamu vedeného pro 
volby do zastupitelstev obcí?    
8 voličů. 

        
5. Kandidoval ve volbách nějaký kandidát, který nebyl státním občanem ČR? Pokud ano, 

kolik takových osob bylo? 
0 kandidátů. 

        
6. Byl ve volbách do zastupitelstva zvolen nějaký kandidát, který nebyl státním občanem 

ČR? Pokud ano, kolik?   
Ne. 
 

(žádost byla podána dne 30.5.2011 a byla vyřízena dne 1.6.2011– řešilo Oddělení správního 
řízení ÚMČ Praha 1)  
 
30. Žádost o poskytnutí informace ohledně Usnesení Rady Městské části Praha 1ve věci 
ukončení nájmu nebytových prostor   
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace –  právní stanovisko Usnesení Rady MČ Praha 1 ze dne 
22.12.2008 ohledně ukončení nájmu nebytových prostor na adrese Kožná 16, Železná 8, 
Praha 1 
S ohledem na ustanovení § 2, odst. 4, zák. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu 
k informacím žádosti nelze vyhovět. 
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(žádost byla podána dne 25.5.2011 a byla vyřízena dne 9.6.2011– řešilo oddělení právní, 
kontroly a stížností Útvaru tajemníka ÚMČ Praha 1)  
 
31. Žádost o poskytnutí informace ve věci privatizace bytů na adrese Ve Smečkách 11, 
Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace, jestli Městská část Praha 1 plánuje privatizaci bytových 
jednotek obytného domu na adrese Ve Smečkách 11, Praha 1. Pokud ano, jaký je 
harmonogram privatizace, popř. číslo usnesení Rady Městské části Praha 1nebo 
Zastupitelstva Městské části Praha 1, ve kterých je privatizace tohoto bytového domu 
popisována. 
Městská část Praha 1 plánuje převod bytových jednotek v domě čp. 1326/11 v souladu se 
zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, a to dle platných „Zásad pro 
převod bytů v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské 
části Praha 1, jejich oprávněných nájemců přijatých usnesením Zastupitelstva Městské části 
Praha 1 č. U98_0383 dne 9.7.1998. Z tohoto důvodu byl dům čp. 1326 zařazen na seznam 
domů určených k „privatizaci“, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Městské části 
Praha 1č. UZ 08_ 0292 dne 18.11.2008.    
Žádné závazné termíny nejsou ve vztahu k zamýšlené privatizaci bytových jednotek domu čp. 
1326/11 stanoveny.  
 
(žádost byla podána dne 3.6.2011 a byla vyřízena dne 7.7.2011– řešil Odbor technické a 
majetkové správy - oddělení správy nemovitostí a privatizace ÚMČ Praha 1)  
 
32. Žádost o poskytnutí informace týkající se veřejných zakázek 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace ohledně kopie písemné Zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek, zpracované na základě § 80 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
vypracované k zadané veřejné zakázce vedené v uveřejňovacím subsystému ISVZ pod 
evidenčním číslem 60055267   
Požadované informace byly poskytnuty.  
 
(žádost byla podána dne 2.6.2011 a byla vyřízena dne 17.6.2011– řešilo oddělení právní, 
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  
 
33. Žádost o poskytnutí informace týkající se kopie Rozhodnutí - kácení lip ve  
stromořadí u Národního divadla 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace ohledně kopie Rozhodnutí, na jehož základě byla odstraněna 
část stromořadí u Národního divadla a kopii žádosti o odstranění stromů 
Lípy na Masarykově nábřeží byly odstraněny z důvodu stavby „Rekonstrukce 
technologických tunelů Národního divadla“ na základě žádosti Národního divadla. Žadatel 
doložil všechny potřebné doklady a dne 7.8.2009 bylo zahájeno správní řízení, které bylo 
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oznámeno občanskému sdružení „Ateliér pro životní prostředí“. Žádost byla doložena 
výpisem a snímkem z KN, situačním zákresem dřevin, projektovou dokumentací ke stavbě, 
vozovky, chodníky, zeleň. 
Důvodem k žádosti o povolení kácení stromů je skutečnost, že stromy jsou v kolizi 
s plánovanou rekonstrukcí technologických tunelů Národního divadla. Jedná se o potřebnou 
rekonstrukci již stávající podpovrchové stavby. Bude nutné vykopat cca 5,5 m hlubokou 
paženou stavební jámu a provést přeložku kabelů, kde nyní rostou stromy. Stavbu stromům 
nelze přizpůsobit a na místě budou vysazeny stromy nové. Vysazení nových stromů bude 
hradit žadatel. 
Po novele zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny od 1.12.2009 platí, že pro stromy do 
obvodu 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí není třeba ke kácení povolení - §8, odst. 3, zákona 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to i pokud rostou na pozemku ve vlastnictví 
právnické osoby.  
(žádost byla podána dne 9.6.2011 a byla vyřízena dne 22.6.2011– řešil Odbor životního  
prostředí ÚMČ Praha 1)  
 
34. Žádost o poskytnutí informace týkající se kopie stavebních plánů domu Jánský vršek 
311/6, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace ohledně kopie stavebních plánů domu Jánský vršek č. 6, neboť 
část sklepu domu č. 8 je přístupná pouze z domu č. 6 
Žádost byla podle ust. § 15 odst. zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím 
odmítnuta.  
 
(žádost byla podána dne 13.6.2011 a byla vyřízena dne 20.6.2011– řešil Stavební úřad   ÚMČ 
Praha 1)  
 
35. Žádost o poskytnutí informace – rozhodnutí ve věci demolice domu 1601-II na nároží 
Opletalovy ulice a Václavského nám., Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace týkající se rozhodnutí demolice domu 1601-II na nároží 
Opletalovy ulice a Václavského náměstí a rozhodnutí o opravných prostředcích vydaných 
v této věci. 
Úřad městské Praha 1 části v současné době nevede ve věci demolice žádné řízení.  
 
(žádost byla podána dne 21.6.2011 a byla vyřízena dne 4.7.2011– řešil Stavební úřad   ÚMČ 
Praha 1)  
 
36. Žádost o poskytnutí informace – stavebně oddělené kuřácké a nekuřácké prostory ve 
stravovacích zařízeních na území Městské části Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace, podle jakých kritérií MČ Praha 1 v praxi rozhoduje, zda je 
naplněn požadavek stavebního oddělení prostor, kolik kontrol se uskutečnilo v loňském a 
letošním roce a s jakým výsledkem. 
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Živnostenský úřad provádí kontroly podle ustanovení § 31 odst. 18 zák. č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání, není zmocněn provádět kontroly dodržování zák. č. 379/2005 Sb., 
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, případná zjištění porušení tohoto 
zákona se postupují příslušným orgánům. Kontroly živnostenské jsou zaměřovány na 
dodržování ustanovení § 8 odst. 3, zák. č. 379/2005 Sb., povinnost  označení kuřáckého nebo 
nekuřáckého prostoru. Pokud je zjištěno, že tato povinnost dodržena není, zasílá se podnět 
k dalšímu řízení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 1.          
 
(žádost byla podána dne 29.6.2011 a byla vyřízena dne 4.7.2011– řešil Stavební úřad   ÚMČ  
Praha 1) 
 
37. Žádost o poskytnutí informace - kopie vydaných územních rozhodnutí příslušným 
odborem za měsíc duben, květen a červen 2011 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace ohledně kopií vydaných územních rozhodnutí příslušným 
odborem za měsíc duben, květen, červen roku 2011 
 
(žádost byla podána dne 7.7.2011 a dne 25.7.2011 bylo žadateli zasláno oznámení o  
úhradě nákladů – náklady dosud nebyly uhrazeny, proto informace nebyly poskytnuty – řešil 
Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  
 
38. Žádost o poskytnutí informace - projekt Copa Centrum Národní - Polyfunk ční 
objekt 
    
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace v souvislosti Copa Centrum Národní – Polyfukční objekt 
 
(i) jaká konkrétní stavební povolení byla do dnešního dne pravomocně vydána ohledně 
     realizace projektu, včetně stavebních povolení na úpravy komunikací a pojezdových ploch     
     v ulicích Spálená, Vladislavova, Charvátova a Purkyňova, jakož i veškerých dalších   
     potřebných stavebních povolení (napojení inženýrských sítí, práce spojené s přestavbou  
     stanice metra „B“ Národní atd.) 
(ii) jaká další řízení o žádostech o stavební povolení, která dosud nebyla pravomocně  
      ukončena, probíhají ohledně realizace projektu, opět včetně stavebních povolení na  
      úpravy komunikací a pojezdových ploch v ulicích Spálená, Vladislavova, Charvátova a  
     Purkyňova, jakož i veškerých dalších potřebných stavebních povolení (napojení  
     inženýrských sítí, práce spojené s přestavbou stanice metra „B“ Národní atd.) 
        

- kdy byla příslušná povolení vydána a kdy nabyla právní moci (resp. kdy bylo zahájeno 
řízení v případě řízení, ve kterých dosud nebylo vydáno pravomocné stavební 
povolení) 

- čeho se příslušná stavební povolení (resp. zahájená řízení tam, kde ještě nebylo 
vydáno pravomocné stavební povolení) konkrétně týkají-tj. jaké části projektu (vlastní 
budova, inženýrské sítě, dopravní napojení apod.)       
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(žádost byla podána dne 8.7.2011 a dne 25.7.2011 bylo žadateli zasláno oznámení o  
úhradě nákladů – náklady dosud nebyly uhrazeny, proto informace nebyly poskytnuty – řešil 
Stavební úřad ÚMČ Praha 1)  
 
39. Žádost o poskytnutí informace ve věci stavebních řízení a ohlášek  
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace ohledně všech stavebních řízení, ohlášek apod., které se týkají 
pozemku č. 713/3 a 713/4 – katastrální území Malá Strana  
Vzhledem k tomu, že spisová dokumentace je značně obsáhlá a eviduje doklady od vzniku tedy 
výstavby domu až po současnost, byl  žadatel vyzván k upřesnění  požadovaných údajů.  
 
(žádost byla podána dne 11.7.2011 a byla vyřízena dne 22.7.2011 – řešil Stavební úřad ÚMČ 
Praha 1)  
 
40. Žádost o poskytnutí informace ve věci stavebních řízení a ohlášek  
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace ohledně všech stavebních řízení, ohlášek apod., které se týkají 
pozemku č. 713/3 a 713/4 – katastrální území Malá Strana  
Vzhledem k tomu, že spisová dokumentace je značně obsáhlá a eviduje doklady od vzniku tedy 
výstavby domu až po současnost, byla  žadatelka vyzvána k upřesnění  požadovaných údajů.  
 
(žádost byla podána dne 12.7.2011 a byla vyřízena dne 22.7.2011 – řešil Stavební úřad ÚMČ 
Praha 1)  
 
41. Žádost o poskytnutí informace ohledně umístění reklamního zařízení firmy MF 
reklama Praha s.r.o. se sídlem Kubánské nám. 391/11, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci zda reklamní nosiče firmy MF reklama Praha s.r.o., se sídlem Kubánské 
nám. 391/11, Praha 1 umístěné na pozemku č. 661/1, k.ú. Nové město Jungmannovo nám. 
vchod do Františkánské zahrady jsou povoleny odpovídajícími povoleními: 

- Zda má plocha platnou nájemní smlouvu 
- Platné stavební povolení 
- Povolení odboru Ochrany prostředí hl.m. Prahy 
- Povolení Odboru dopravy 
- Odbor životního prostředí 

 
Odbor výstavby – po zaplacení nákladů na odeslání a vyhledání informace byly zaslány 
požadované informace. 
 
(žádost byla podána dne 15.7.2011, vyřízena dne 25.7.2011 – řešil Stavební úřad) 
 
 
42. Žádost o poskytnutí informace ohledně výběrového řízení na zpracování projektové 
dokumentace týkající se půdní vestavby Betlémská 266/7, Praha 1. 



 16 

 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace: zda již bylo připraveno a vypsáno výběrové řízení na 
zpracování projektové dokumentace týkající se půdní vestavby Betlémská 266/7, Praha 1 
 
Oddělení investiční kancelář starosty ÚMČP 1 – dne 15.8.2011 bylo ukončeno výběrové 
řízení. Návrh hodnotící komise na zadání zakázky vybranému uchazeči bude předložen ke 
schválení Radě MČ Praha 1 na jejím příštím zasedání. 
 
( žádost byla podána dne 1.8.2011, vyřízena dne 16.8.2011, řešilo Oddělení investiční 
kancelář starosty  ÚMČ Praha 1)  
 
 
43. Žádost o poskytnutí informace ohledně klubu Rock Café, Národní 20, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
 Žádost o poskytnutí informace 

-  o výši a povaze dotace či finanční výpomoci poskytnuté provozovateli Rock Café, 
včetně všech relevantních dokumentů vztahujících se k této dotaci 

- Veškeré smluvní dokumentace uzavřené mezi Městskou částí Praha 1 a 
provozovatelem klubu Rock Café a jím spřízněnými osobami. 

- Příslušné opatření Městské části Praha 1, kterým se stanoví postup pro přijímání a 
vyřizování stížností občanů. 

 
Odbor finanční, oddělení rozpočtu ÚMČP 1 – účelová dotace z MHMP byla čerpána 
v letech 2009 a 2010 v částce 9 285 000,00 Kč. 
 
Oddělení právní – kopie smluv byly zaslány po zaplacení poplatků podle sazebníku úhrad.  
 
Postup přijímání a vyřizování stížností je upraven Směrnicí pro evidenci, správné a včasné 
projednání stížností, podnětů a petic, která je k dispozici na webových stránkách Úřadu 
městské části Praha 1. 
 
(žádost byla zaevidována dne 3.8.2011 vyřízena dne 29.8.2011, řešil Odbor finanční, 
Oddělení právní, kontroly a stížností 
 
44. Žádost o poskytnutí informace ohledně pronájmů pozemků na Střeleckém ostrově 
  
Otázky a odpovědi: 
 
 Žádost o poskytnutí informací 

- poskytnutí kopií všech smluv, týkajících se pronájmů pozemků na Střeleckém ostrově, 
které jsou ve vlastnictví či správě Městské části Praha 1, či smluv, kterými se takové 
pozemky na Střeleckém ostrově přenechávají do užívání jinému subjektu, a to pro 
období květen – říjen 2011, či jakoukoliv jeho část. 

- poskytnutí kopií všech smluv, povolení či jiných dokumentů týkajících se provozování 
hudebních či jiných společenských akcí v areálu Střeleckého ostrova v období květe-
říjen 2011 
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Odbor životního prostředí – dne 17.8.2011 byly zaslány kopie 5 smluv uzavřených Městskou 
částí Praha 1 na výpůjčku Střeleckého ostrova ke konání kulturních akcí, na základě usnesení 
Rady MČ P1. 
 
( žádost byla podána dne 5.8.2011 vyřízena dne 17.8.2011, řešil Odbor životního prostředí)  
 
45. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.  
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o jmenný seznam zastupitelů Městské části Prahy 1, kteří jsou povinnými osobami dle 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, podle §2 odst.1, písm.I). respektive dle písm.m.). 
 
Útvar tajemníka, pracoviště bezpečnostní ředitel – zaslal jmenný seznam zastupitelů 
Městské části Praha 1, kteří byli a dosud jsou veřejnými funkcionáři dle zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů v roce 2010. 
 
(žádost byla podána dne 8. 8. 2011, vyřízena dne 19. 8. 2011 – řešil Útvar tajemníka Městské 
části Praha 1, pracoviště bezpečnostní ředitel) 
 
 
46. Žádost o poskytnutí informace ohledně plnění usnesení rady MČP1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace jak je plněno usnesení Rady MČP1 UR11_0822. 
 
Dne 10. 8. 2011 byla zaslána výzva k doplnění zákonných náležitostí při podání Žádosti o 
poskytnutí informace podle zákona. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
(žádost byla podána dne 10. 8. 2011, na výzvu k doplnění zákonných náležitosti nebylo 
reagováno. Žádost byla odložena) 
 
 
47. Žádost o poskytnutí informace týkající se videoloterijních automatů 
 
Otázky a odpovědi: 
 
 Žádost o poskytnutí informace 
 

- Kolik videoloterijních terminálů a jiných technických zařízeních povolovaných na 
základě par. 50 odst. 3 zákona o loteriích povolilo MF v období od 16. 8. 2010 a dnem 
podání této žádosti na území městské části Praha 1 a na jakých adresách. 

 
- Počet kladných vyjádření MČ P1 k žádostem o vydání povolení pro provozování 

sázkových her § 50, odst. 3, zákona o loteriích, v době mezi 16. 8. 2010 a dnem tohoto 
podání 
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- Počet záporných vyjádření MČ P1 k žádostem o vydání povolení pro provozování 
sázkových her podle § 50 odst. zákona o loteriích v době mezi 16. 8. 2010 a dnem 
tohoto podání 
 

- Žádost o poskytnutí informace zda obec nějak upravila rozmístění a čas provozování 
výherních hracích přístrojů, jak jí umožňuje v §50 zákon o loteriích, či zda se tak 
chystá učinit. 

 
Odbor finanční, oddělení místních příjmů ÚMČP 1 – Dle § 50 odst. 3 zákona o loteriích 
povoluje provozování videoloterijních terminálů a jiných technických herních zařízení 
Ministerstvo financí ČR. Vzhledem k tomu, že ÚMČ Praha 1 nevydává povolení na VLT, 
nemůže Vám sdělit kolik MF ČR vydalo povolení. 
 
(žádost byla zaevidována dne 1. 9. 2011 vyřízena dne 12. 9. 2011, řešil Odbor finanční, 
Oddělení místních příjmů) 
 
48. Žádost o poskytnutí informace ohledně volného pobíhání psů. 
  
Otázky a odpovědi: 
 
 Žádost o poskytnutí informací 
 

- Kolik je na území hl.m.Prahy pozemků evidovaných v katastru jako zeleň, zeleň 
v zástavbě nebo ostatní veřejná zeleň, ve kterých není Obecně závaznou vyhláškou 
hl.m.Prahy č.6/2001, o ochraně veřejné zeleně, zakázáno volné pobíhání psů 

 
- Kde přesně se tyto plochy nachází 

 
- Kolik z výše uvedených míst, na nichž není zakázáno volné pobíhání psů, připadá na 

veřejně přístupné zahrady a parky. 
 

- Kde přesně se tyto plochy nachází 
 

- Které právní předpisy upravují pohyb a chov psů na území hl.Města Prahy. 
 
 
 
Odbor životního prostředí – volné pobíhání psů není zakázáno na Střelecké ostrově, ve 
Vrchlického sadech – část nad ulicí Washingtonova, v parku Kampa( do doby rekonstrukce) 
v parčíku Jelení, v parku na nábřeží Ludvíka Svobody-vně oplocení včetně zeleného pásu nad 
Těšnovským tunelem, v částech Petřína. 
Je zakázáno v lokalitách – Slovanský ostrov, Františkánská zahrada, park na Smetanově 
nábřeží, park na Alšově nábřeží, parčík na Františku, park Lannova uvnitř oplocení, 
Vojanovy sady, park Klárov, park Holubička, parky u sv.kostela sv.Petra, park na 
Staroměstském nám. 
 
(žádost byla podána dne 12. 9. 2011 vyřízena dne 21. 9. 2011, řešil Odbor životního prostředí)  
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49. Žádost o poskytnutí informace ohledně plnění usnesení rady MČP1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace jak je plněno usnesení Rady MČP1 UR11_0822. 
 
Úsek tajemníka, Oddělení právní, kontroly a stížností – výpověď z nájmu nebytových 
prostor byla ve smyslu usnesení č. UR11_0822 ze dne 28. 6. 2011 podepsána starostou MČP1 
dne 15. 7. 2011 a doručena nájemci. Výpovědní lhůta je 3 měsíční a počítaná od prvého dne 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato výpověď doručena. 
 
(žádost byla podána dne 21. 9. 2011, vyřízena dne 6.10.2011Úsekem tajemníka, Oddělení 
právní kontroly a stížností) 
 
50. Žádost o poskytnutí informace o přestupkovém řízení vedeném u UMČP1 pod    
sp.zn. UMCP1 069371/2001 
 
Otázky a odpovědi: 
 

-  jaké věci se toto přestupkové řízení týká 
- V jakém postavení je v tomto řízení Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy 

(oznamovatel, poškozený, účastník řízení apod.) 
- Pod jakým č.j. Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy Vám byla věc 

oznámena 
- Zda bylo toto řízení ukončeno, pokud ano s jakým výsledkem 
- Další skutečnosti, které jsou ‚Vám známy a souvisejí s předmětným přestupkovým 

řízením 
 
Odbor občansko správních agend, Oddělení správního řízení zaslal požadované údaje 
Krajskému ředitelství hl.m.Prahy, Odboru služby pořádkové policie. 
 
(žádost byla podána dne 13. 10. 2011, vyřízena dne 17.10. Odborem občansko správních 
agend, Oddělení správního řízení) 
 
 
 
51. Žádost o informaci ohledně parkování u hotelu U páva, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 

-  Zda majitel hotelu U páva má zaplacené parkovací karty pro sebe a hlavně pro své 
hosty. 
 

Odbor dopravy, Oddělení dopravně-komunikační sdělil, že hotel U páva resp. Hotel Royal 
Ricc, a.s., U lužického semináře 32, Praha 1, nemá k dnešnímu dni zakoupenou žádnou 
parkovací kartu do Zóny placeného stání v Praze 1. 
 
(žádost byla podána dne 7. 10. 2011, vyřízena dne 24.10. Odborem dopravy, Oddělení 
dopravně-komunikační) 
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52. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. týkající se Hergertovy 
cihelny. 
 
Otázky a odpovědi: 
 

1. Žádost o přeposlání návštěvního a provozního řádu Hergertovy cihelny. 
2. Žádost o zaslání schválení předzahrádky pro restauraci. 

 
Dne 31.10.2011 byla zaslána žadatelce Výzva k doplnění zákonných náležitostí při podání 
Žádosti o poskytnutí informace podle zák. 106/1999 Sb. 
Dne 14.11.2011 byla žadatelce zaslána Žádost o úhradu nákladů za poskytnutí informace dle 
zákona. 
Na základě potvrzení z Odboru finančního Úřadu městské části Praha 1 o úhradě nákladů ve 
věci žádosti o poskytnutí informace byla žadatelce zaslána kopie požadovaných dokumentů. 
 
(žádost byla podána dne 21. 10. 2011, vyřízena dne 19. 12. 2011 – řešil Odbor technické a 
majetkové správy, Oddělení správy nemovitostí a privatizace. Odbor výstavby ÚMČ P1) 
 
 
53. Žádost o poskytnutí informace k projektu obnovy Střeleckého ostrova 
 
Otázky a odpovědi: 
 

1. Bude se revitalizace, o které informovala média v posledních dnech, provádět 
podle projektu autorů z kanceláře Zahrada nad Metují ( nově New visit s.r.o.) 

2. Došlo v projektu k zásadním změnám v přístupu k zeleni proti původnímu 
návrhu z roku 2008-2009, který vyvolal odpor některých občanských sdružení? 

3. Jaký je konečný počet stromů, které mají být při revitalizaci skáceny a kolik 
stromů má být naopak vysazeno? 

4. Byla současná podoba projektu akceptována občanskými sdruženími, která se 
angažovala proti původní podobě projektu? 

 
Útvar starosty, oddělení Investiční zaslal požadované informace : 
 

1. Revitalizace ostrova bude prováděna podle projektu zpracovaného projektovou 
kanceláří New Visit s.r.o. Projektová dokumentace byla zpracována dle zadání a bylo 
na ní vydáno územní rozhodnutí 

 
2. Projekt byl v rozpracovanosti velmi důsledně a zodpovědně diskutován v pracovní 

skupině starosty Městské části Praha 1. V průběhu přípravy projektu probíhala jednání 
se zástupci Atelieru pro životní prostředí, o.s. ekologického sdružení Arnika, 
památkové péče a Magistrátu hl.m. Prahy. 

 
3. V současné době je zpracována dokumentace pro stavební povolení, z které bude 

přesné číslo vyplývat. Projekt pokračuje s odbornou zodpovědností a pod vedením 
kvalifikovaných architektů. Otázka kolik stromů bude pokáceno a kolik vysazeno je 
v takto komplexním projektu zavádějící. Proto na ní nelze bez odborných souvislostí 
odpovědět. Stromy se kácí z důvodu podpory existence jiných dospělých stromů. 
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4. Původní schválená podoba projektu se od dnešní neliší. Její vývoj sledoval odborné 
znalosti dle standardů podrobnosti projektových fází a zahrnul závěry zmíněné 
pracovní skupiny a vyjádření dotčených orgánů. Občanská sdružení reprezentovala 
logicky jiné zájmy veřejnosti – kulturní, ekologické, sportovní a jiné. Z toho plyne 
logická protichůdnost názorů z řad veřejnosti. V průběhu přípravy projektu bylo na 
všechny oficiální dotazy občanských sdružení řádně odpovězeno. 

 
 (žádost byla podána dne 1.11.2011, vyřízena dne 29.11.2011 Útvarem starosty, oddělení 
Investiční) 
 
 
54. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb ohledně parkovného 
v zóně placeného stání na území MČ P1 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace: 
 
Na jaký účet je možno zaplatit parkovné v zóně placeného stání na území Městské části 
Praha 1, které mělo být hrazeno prostřednictvím aplikace Open Card, ale pro 
nedostatek prostředků tak učiněno nebylo. 
 
Odbor dopravy, Oddělení dopravně-komunikační dne 21.11.2011 žádost o poskytnutí 
informace postoupil Magistrátu hl. m. Prahy, odboru dopravy jako provozovateli Zóny 
placeného stání v hl. m. Praze. 
 
(žádost byla zaevidována dne 8. 11. 2011 a postoupena Odborem dopravy, Oddělením 
dopravně-komunikačním k vyřízení Magistrátu hl. m. Prahy dne 21. 11. 2011) 
 
 
55. Žádost o poskytnutí informace a žádost o výpis z usnesení č.1 Rady MČ Praha 1 
  
Otázky a odpovědi: 
 
 Žádost o výpis z usnesení č. 1 Rady MČ Praha 1 ze dne 2.1.1995 ve věci kompetence 
místostarosty Louckého k podepsání nájemní smlouvy. Žádost o informaci, zda záměry 
pronajmout byly vyvěšovány na úřední desce a zda to bylo předepsáno zákonem nebo 
jiným nařízením, popř. zda uvedená smlouva ze dne 25.11995 byla schválena Radou 
nebo jiným orgánem MČ Praha 1. 
 

 
Dne 30.11.2011 byla zaslána žadateli o informaci výzva k doplnění zákonných náležitostí při 
podání Žádosti o poskytnutí informace podle zák.106/1999Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Odbor kanceláře starosty, oddělení volených orgánů zaslal dne 22.12.2011 výpis usnesení 
týkající se kompetence místostarosty Ing. Louckého. Usnesení týkající se umístění 
reklamního zařízení z let 1994-1995 nebylo nalezeno. 
Ohledně vyvěšování záměrů pronájmu nebytových prostor v r roce 1995, tak dle tehdy 
platného zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, § 36 odst.4, musely být v obci vhodným způsobem 



 22 

zveřejněny záměry na pronájem nemovitého majetku, ale vzhledem k tomu, že se jedná o 
plochu k pronájmu reklamy je otázkou právního rozkladu, zda reklama na střeše spadala pod 
tuto povinnost či nikoliv. S ohledem na skutečnost, že se jedná o téměř 17 let starou 
záležitost, nebyly podklady k vyvyšování na přední desce na Úřadu MČ Praha 1 dohledány. 
Dle Spisového a skartačního řádu Úřadu MČ Praha 1 je doba archivace 10 let. 
 
 
(žádost byla podána dne 28. 11. 2011 vyřízena dne 22. 12. 2011, řešil Odbor kanceláře 
starosty, oddělení volených orgánů a sekretariát neuvolněných radních) 
 
 
 
56. Žádost o poskytnutí informace týkající se údajů o shromažďování 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí údajů o shromažďování osob za rok 2010 a 2011 
 
Útvar tajemníka, oddělení právní kontroly a stížností dne 5.12.2011 postoupil Žádost o 
poskytnutí informace Magistrátu hl.m. Prahy k přímému vyřízení. 
 
(žádost byla podána dne 30.11.2011, a postoupena na Magistrát hl.m.Prahy dne 5.12.2011 
Útvarem tajemníka, oddělení právní kontroly a stížností) 
 
57. Žádost o poskytnutí informace týkající se prodeje vánočních kaprů. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci na kterých místech a v kterých dnech je v Městské části Prahy 1 
letos plánován pouliční prodej kaprů. 
 
Kancelář zástupce starosty, oddělení obchodu a služeb dne 6.12.2011 zaslal požadovanou 
informaci. 
 
(žádost byla podána dne 6. 12. 2011, vyřízena dne 6.12.2011 Kanceláří zástupce starosty, 
oddělením obchodu a služeb) 
 
 
58. Žádost o informaci týkající se Evropského kodexu 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci, zda orgány a jednotlivý úředníci úřadu Městské části Praha 1 jsou 
vázáni při své činnosti, zejména rozhodování, Evropským kodexem řádné správní 
praxe, který schválil Evropský parlament usnesením dne 6. Září 2001. 

 
Útvar tajemníka, oddělení právní kontroly a stížností dne 16.12.2011 tazateli sdělil 
následující: Původní Evropský kodex rádné správní praxe byl v roce 2005 v souvislosti 
s rozšiřováním Evropské unie vydán v nové verzi. Současný kodex má 27 článků a obsahuje 
pravidla a principy, které odrážejí zásady evropského správního práva obsažené v judikatuře 
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Soudního dvora a mimoto čerpají inspiraci z právních řádů členských států. Kodex má 
doporučující charakter a není přímo součástí právního řádu ČR. Úředníci  úřadu Městské 
části Praha 1 nejsou přímo vázáni při své činnosti či rozhodování tímto Kodexem. Je však 
jistě žádoucí, aby se úředníci při své činnosti, rozhodování a jednáních s veřejností principům 
v Kodexu zakotvených co nejvíce blížili.Zejména proto, že jde o stručná, srozumitelná a 
jednoduchá pravidla. 
 
(žádost byla podána dne 5. 12. 2011, vyřízena dne 16.12.2011. Útvarem tajemníka, oddělení 
právní kontroly a stížností) 
 
59. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. týkající se mzdových 
nákladů Odboru živnostenského. 
 
Otázky a odpovědi: 
 

3. Jaké jsou celkové náklady Odboru živnostenského Úřadu městské části Prahy 1 
za rok 2010 a za první polovinu roku 2011. 
 

4. Kolik se tímto odborem vybralo na pokutách za porušení Živnostenského zákona 
za rok 2010 a za první polovinu roku 2011. 

 
Dne 27.12.2011 bylo žadatelce zasláno oznámení o prodloužení termínu k vyřízení žádosti o 
informaci. Termín byl prodloužen do 10.1.2012. 
 
Finanční odbor uvedl, celkové mzdové náklady Odboru živnostenského Úřadu městské části 
Prahy 1 za rok 2010 a za první polovinu roku 2011jsou  
 
Období                   Celkové náklady 
2010         –            11,926.804,-Kč 
I-VI.2011 –             5,452.622,-Kč 
 
Za porušení zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání byla vybrána 
 
Za rok 2010 částka 464.556,- Kč 
Za první polovinu roku 2011 částka 248.554,- Kč 
 
(žádost byla podána dne 15.12.2011, vyřízena po prodloužení termínu dne 04.01.2012 – řešil 
Odbor finanční, Oddělení místních příjmů) 
 
 
60. Žádost o poskytnutí informace k zákonu č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů u vedoucích 
úředníků úřadů. 
 
Otázky a odpovědi: 
 

5. Zda úřad Městské části Praha 1 zahrnuje mezi tzv. povinné osoby podle zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, i vedoucí úředníky úřadu. 

6. Pokud tomu tak není – jak se úřad vypořádal se zněním § 2 odst. 2 písm. e) ve 
spojení s §2 odst. 3 písm. c) cit. zák. u těch vedoucích úředníků, kteří rozhodují 
ve správním řízení. 
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Útvar tajemníka, pracoviště bezpečnostní ředitel uvedl,že Městská část Praha 1,Úřad městské 
části, zahrnuje mezi tzv. povinné osoby vedoucí úředníky, v souladu s §2 odst.2. písm. e) 
zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů. 
 
(žádost byla podána dne 20.12.2012, vyřízena dne 27.12.2011 Útvarem tajemníka, pracoviště 
bezpečnostní ředitel) 
 
 
61. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. týkající se obecních bytů 
svěřených do správy MČ Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace: 
 

1. K jakému datu jsou informace zpracovány 
2. Jaký je celkový počet bytů a nebytových prostor ve správě nebo ve vlastnictví 

MČ Praha 1 popř. právnického subjektu, kterého město pověřilo správou svého 
majetku. 

3. Kolik jednotek tohoto počtu bylo již privatizováno 
4. Kolik jednotek bude v budoucnu privatizováno a kdy proběhne privatizace. 

 
Dne 27.12.2012 byla zaslána výzva k doplnění zákonných náležitostí při podání Žádosti o 
poskytnutí informace podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Odbor technické a majetkové správy, oddělení správy nemovitostí a privatizace uvedl, že 
ke dni 13.1.2012 je ve vlastnictví Hl.m.Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 1, 
v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o Hlavním městě Praze, v platném znění, celkem 3.015 
jednotek. Z výše uvedeného počtu nebyla dosud žádná z jednotek privatizována. Celkem bylo 
Městskou částí privatizováno 4.474 jednotek. 
Ohledně počtu a termínu v budoucnu privatizovaných jednotek není možné v současné době 
odpovědět, neboť žádné závazné termíny nejsou ve vztahu k zamýšlené privatizaci 
jednotlivých jednotek stanoveny. Vzhledem k tomu, že poskytnutí takové informace by bylo 
pouhým názorem, nemůžeme s odkazem na ustanovení §2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, na tuto část žádosti reflektovat. 
 
(Žádost byla zaevidována dne 21. 12. 2011 a vyřízena Odborem technické a majetkové 
správy, oddělení správy nemovitostí a privatizace dne 13. 01. 2011.) 
 
 
62. Žádost o poskytnutí informace, týkající se administrativních a komerčních budov na 
území MČ P1. 
  
Otázky a odpovědi: 
 
žádost o název a sídlo stavebníků, název a adresy staveb administrativních a komerčních 
budov s více než 5 kancelářemi, kterým bylo uděleno stavební povolení za druhé a třetí 
čtvrtletí roku 2011 na území MČ Praha 1 
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(žádost byla podána dne 23.12.2011 a dne 6.1.2011 bylo žadateli zasláno oznámení o  
úhradě nákladů – náklady dosud nebyly uhrazeny, proto informace nebyly poskytnuty – řešil 
Odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 
 
 
63. Žádost o poskytnutí informace týkající se radničních periodik. 
 
Otázky a odpovědi 
 
Žádost o poskytnutí informace: 
 

1. Zda Městská část vydává radniční periodikum, pokud ano, od kterého roku, 
2. Pokud radniční periodikum Městská část vydává, pak dále níže uvedené informace 

 
• Počet obyvatel MČ (náklad radničního periodika) procentní podíl remitendy, t.j počet 

výtisků, které ve skutečnosti nejsou prodány či rozdány občanům-rozlišeno dle let za 
posledních 10 let 

• Informaci, zda je radniční periodikum pro občany bezplatné, či zpoplatněné, popřípadě 
cenu radničního periodika-rozlišeno dle let za posledních 10 let. 

• Průměrná výrobní cena jednoho výtisku ( výroba včetně distribuce) – rozlišeno dle let 
za posledních 10 let. 

• Počet výtisků ročně ( frekvence vydávání radničního periodika) – rozlišeno dle let za 
posledních 10 let. 

• Informaci o formátu a průměrném počtu stran radničního periodika - rozlišeno dle let 
za posledních 10 let. 

• Informace zda radniční periodikum obsahuje inzerci, pokud ano, procentní podíl 
inzerce na radničním periodiku a průměrný roční příjem z inzerce - rozlišeno dle let za 
posledních 10 let. 

• Informace, jakým způsobem je organizována výroba a tisk radničního periodika ( 
městskou částí či třetí osobou, popřípadě kterou třetí osobou) – rozlišeno dle let za 
posledních 10 let. 

 
 
Tisková mluvčí Úřadu městské části Praha 1 zaslala dne 13.1.2012 částečné  informace 
žadateli o informaci. 
 
(Žádost byla podána dne 27.12.2011, a vyřízena tiskovou mluvčí kanceláře starosty, Úřadu 
městské části Praha 1) 
 
 
64. Žádost o poskytnutí informace týkající se smluvních závazkových vztahů mezi 
Městskou částí Praha 1 a společností První Všeobecná Člunovací společnost, s.r.o. 
 
Otázky a odpovědi: 
 

1. Jaké závazkové vztahy existují a jaký je jejich počet 
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• Mezi Městskou částí Praha 1 a společností První Všeobecná Člunovací 
společnost, s.r.o., přejmenovanou s účinností od 13. Prosince 2011 na obchodní 
firmu Pražské Benátky, s.r.o., 

• Mezi Městskou částí Praha 1 a jinou obchodní společností, jejímž jednatelem 
nebo společníkem je pan Zdeněk Bergman. 

 
 

2. Žádost o poskytnutí kopií textu smluv uzavřených mezi Městskou částí Praha 1 a 
společnostmi uvedenými v bod 1. Žádosti.  

3. Jaká je platební morálka společností uvedených v bodě 1. Žádosti při úhradách 
peněžních plnění u závazkových vztahů. Včasnost a úplnost peněžních plnění den 
splatnosti a datum uskutečněného plnění, výše požadovaného peněžního plnění a 
skutečně uhrazené pohledávky. 

 
Dne 11.1.2012 bylo žadateli zasláno sdělení o prodloužení lhůty k vyřízení informace. Lhůta 
byla prodloužena do 22.1.2012. 
 
O vyjádření byl požádán Odbor Kanceláře starosty, oddělení kultury, Odbor dopravy, 
oddělení komerčních záborů, Útvar starosty, oddělení vnějších vztahů. Požadované informace 
a kopie smluv byly žadateli zaslány. 
 
(žádost byla podána dne 27.12.2011, vyřízena dne 23.01.2012 Kanceláří starosty oddělení 
kultury, Odbor dopravy, oddělení komerčních záborů, Útvar starosty, oddělení vnějších 
vztahů) 
 
 
65. Žádost o informaci v oblasti veřejnoprávních smluv 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci o počtu uzavřených veřejnoprávních smluv v letech 2006-2011 
Odborem výstavby Úřadu městské části Praha 1. 
 

• O umístění stavby 
• O změně využití území 
• O změně vlivu stavby nebo terénních úprav 
• Obce s jinou obcí o tom, že pro ni bude vykonávat působnost stavebního úřadu, 
• O výkonu části působnosti úřadu územního plánování 

 
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 1 sdělil, že zdejší stavební úřad ze zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) neeviduje požadované 
informace. 
 
 (žádost byla podána dne 30. 12. 2011, vyřízena dne 17.1.2012. Odborem výstavby) 


