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 2012.
1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., týkající Nárožního domu
na Václavském náměstí –Opletalova, Praha 1.
Otázky a odpovědi:
1. Zda na Úřadě městské části Praha 1 je v současné chvíli vedené jakékoliv
řízení související s budovami čp. 818,1601 nebo 920 v katastru Nové
Město.
2. V případě pravomocného rozhodnutí, žádá o poskytnutí jeho kopie.
Odbor výstavby k požadované informaci sdělil, že v současné době nevede na předmětné
adrese žádné územní ani stavební řízení.
(žádost byla podána dne 3.1.2012, vyřízena Odborem výstavby dne 11.1.2012)
2. Žádost o poskytnutí informace k zákonu č. 159/2006 Sb. týkající se půdní vestavby
v Betlémské 266/7, Praha 1.
Otázky a odpovědi:
1. Zda již bylo vydáno stavební povolení na půdní vestavbu v Betlémské 266/7.
Pokud ne, v jakém stadiu je projektová dokumentace a kdy bude vydáno
stavební povolení.
Oddělení investiční uvádí, že v současné době je zpracována projektová dokumentace pro
stavební povolení, která je konzultována s OPP MHMP. Po doplnění PD dle požadavků OPP
bude podána žádost o vydání rozhodnutí. Po vydání rozhodnutí bude podána žádost o vydání
stavebního povolení.
Předpoklad vydání stavebního povolení je květen 2012.
(žádost byla podána dne 5.1.2012, vyřízena dne 19.1.2012 Útvarem starosty, Oddělením
investičním)
3. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. týkající se spol. Business
Media CZ.
Otázky a odpovědi:
Žádost o zaslání investičních plánů města/obce pro rok 2012, resp. seznam stavebních
projektů, které jsou plánovány na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů obce nebo
z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádají o
• Název projektu
• Stručný popis projektu
• Rozpočet projektu v mil. Kč

• Plánovaný termín započetí projektu
• Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.
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.
V případě, že rozpočet ještě není schválený, kdy k jeho schválení dojde?
Oddělení investiční uvádí, že Městská část Praha 1 nesestavuje investiční plán, nýbrž rozpočet
na následující rok. Tento je schvalován Zastupitelstvem MČ P1.
Rozpočet zahrnuje jmenovitý seznam jak investičních, tak neinvestičních akce, a to především
na základě předem stanových limitů pro jednotlivé rozpočtové kapitoly. Pro rok 2012 byl
schválen rozpočet, který lze nalézt na webových stránkách Městské části Praha 1. Rámcovou
představu o plánovaných akcích lze však se souhlasem Rady, potažmo Zastupitelstva,
v průběhu roku měnit, a to v závislosti na stavu přípravy, ve kterém se daná akce nachází. Na
stavu připravenosti jednotlivých akcí je také závislý jejich harmonogram, neboť v době
sestavování rozpočtu nejsou známy veškeré termíny nutné k jednání s dotčenými orgány
veřejné správy.
(Žádost byla zaevidována dne 5. 1. 2012 a vyřízena Útvarem starosty, Oddělením investičním)
dne 26.1 2012.)
4. Žádost o poskytnutí informace, týkající povinností tajemníka Úřadu městské části
Praha 1 plynoucích z §14 odst.2, zák. č.159/2006 Sb.
Otázky a odpovědi:
1. Vykonává tajemník Úřadu městské části Praha 1 veškeré povinnosti plynoucí z §
14 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů?
2. Pokud nevykonává povinnosti uvedené pod bodem 1, žádá o informaci o tom,
které z předmětných povinností nejsou vykonávány a z jakého důvodu?

Útvar tajemníka, Oddělení právní kontroly a stížností uvádí, že vedení registru ve smyslu
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, zabezpečuje tajemník Úřadu
městské části Praha 1, v souladu s citovaným zákonem, a následně organizačním řádem,
působností a rámcovou náplní činností útvaru, odborů a pracovišť Úřadu městské části Praha
1 schválených Radou městské části Praha 1 usnesením č. UR 11 0294 ze dne 15.3.2011
prostřednictvím pracoviště bezpečnostní ředitel Útvaru tajemníka Městské části Praha 1.
(žádost byla podána dne 10.2.2012 a vyřízena Útvarem tajemníka, oddělením právní, kontroly
a stížností MČ Praha 1 dne 20.2.2012)

5. Žádost o poskytnutí informace týkající se nájemců bytů domu č. 1934/38
Otázky a odpovědi
Žádost o poskytnutí aktuálního výpisu z evidence nájemců bytů v domu č.p.1934/38, k.ú
Nové Město, Praha 1, ulice Na Poříčí 38.
Odbor technické a majetkové správy uvedl, že vzhledem k omezení vyplývající ze zákona
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ovšem není Městská část Praha 1 oprávněna
zveřejňovat osobní údaje třetích osob (nájemců), jako jsou jméno, příjmení, adresa, apod.,
které by mohly vést k jejich identifikaci.
(Žádost byla podána dne 7.2.2012, a vyřízena Úřadem městské části Praha 1, oddělením
právní kontroly a stížností dne 17.2.2012.)
6. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., týkající staveb na adrese
Václavské nám.47, Opletalova 3, V8clavské nám.45, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Řízení o povolení odstranění následujících staveb (resp. jejich částí) nacházející se v k.ú.
Nové Město, Praha 1
• Rohový dům čp. 1601/II, Václavské nám. 47
• Objekt bývalé Akciové tiskárny, čp 920/II, Opletalova 3
• Objekt Hotelu Jalta, čp. 818/II, Václavské nám. 45
V souvislosti se uvedenými stavbami žádá žadatel o poskytnutí následujících informací
1. Ohlásili již Úřadu městské části Praha 1 vlastníci uvedených staveb záměr tyto stavby
odstranit ve smyslu § 128 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon)?
2. Učinili vlastníci staveb uvedených v bodě I vůči Úřadu městské části Praha 1
jakýkoliv jiný úkon, ať už formální či neformální? Pokud ano, jaký?
3. Vydal Úřad městské části Praha 1 v této věci povolení k odstranění uvedených staveb?
4. Učinil Úřad městské části Praha 1 v této věci jakýkoliv jiný úkon? Pokud ano jaký?
Odbor výstavby k požadované informaci sdělil, že v současné době neeviduje žádné ohlášení
záměru odstranění dotazovaných staveb a není mu známo, že by byl učiněn jiný úkon ve věci.
(žádost byla podána dne 18.2.2012, vyřízena Odborem výstavby dne 28.2.2012)
7. Žádost o poskytnutí informace k zákonu č. 159/2006 Sb. týkající se pronájmu
nebytových prostor v domě č.p.55 v Praze 1-Malá Strana, Mostecká 3.
Otázky a odpovědi:
Zda již byla uzavřena nájemní smlouva o pronájmu nebytových prostor v domě č.p.55
v Praze 1-Malá Strana, Mostecká 3( jedná se o nebytovou jednotku č. 55/105 v 1.
podzemním a 1. nadzemním podlaží domu) se společností Tesco Stores ČR a.s., na dobu

neurčitou, jak schválila Rada městské části Praha 1 dle bodu 1. Usnesení č. UR10_1656
ze dne 29.11.2010 a dle bodu 2. Usnesení č. UR11_0193 ze dne 22.2.2011
V případě, že tato nájemní smlouva uzavřena byla, žádám o sdělení, kdy k uzavření
smlouvy došlo a k jakému datu má nájemní poměr založený touto smlouvu vzniknout.
Odbor technické a majetkové správy, oddělení bytů a nebytových prostor sděluje, že nájemní
smlouva mezi Městskou částí Praha 1 a uvedenou společností nebyla uzavřena.
(žádost byla podána dne 21.2.2012, vyřízena dne 5.3.2012 Odborem technické a majetkové
správy, oddělení bytů a nebytových prostor)
8. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. ohledně pronájmu
nebytových prostor pro účely provozování psychoterapeutické praxe.
Otázky a odpovědi:
Žádost o informaci ohledně možnosti pronájmu nebytových prostor pro účely
provozování psychoterapeutické praxe. Měl by být v rozloze 15-20 m2, s možností využití
sociálního zařízení. Nejlépe v dosahu MHD (ideálně metro) a s možností parkování.
Odbor technické a majetkové správy k Žádosti o informaci uvedl, že veškeré informace o
nebytových prostorech jsou zveřejněny na webu Prahy 1 – www.praha1.cz, kde v sekci
„pronájmy“ je seznam aktuálně nabízených prostor a dále seznam na permanentní vývěsce.
Aktuální nabídka je pravidelně 1x za 6 týdnů obnovována.
(Žádost byla zaevidována dne 27. 2. 2012, dne 29.2.2012 byla zaslána Výzva k doplnění
zákonných náležitosti při podání Žádosti o poskytnutí informace a vyřízena Odborem
technické a majetkové správy dne 6.3 2012.)
9. Žádost o poskytnutí informace, týkající zápisu komise kultury
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí Zápisu komise kultury ze dne 23.2.2010 nebo 24.2.2010
Sekretariát radního pro oblast kultury, občanské společnosti, sportu a zahraničních vztahů
zaslal požadovaný zápis
(žádost byla podána dne 22.3.2012 a vyřízena Sekretariátem radního pro oblast kultury,
občanské společnosti, sportu a zahraničních vztahů dne 4.4.2012)
10. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., týkající smlouvy mezi
OPBH a bytovým družstvem Nástavby a vestavby.
Otázky a odpovědi:
Žádost o zaslání dokumentace týkající se uzavření smlouvy mezi OPBH a bytovým
družstvem Nástavby a vestavby Národní 25, Praha 1 pro správu 3 družstevních bytů
v domě Malostranské nám. 203-204/14-15.

Vyhledání pasportu bytu B-1044 z 24.8.1978, kolaudačních plánů bytu.
Kopii závazného posudku z řízení dne 23.12.1975.
Sdělení jaká další dokumentace se nachází ve správním archivu od roku 1973-1992
týkající se tohoto domu.
Ohledně poskytnutí kopií kolaudačních plánu Odbor výstavby sdělil, že podle § 168 odst.2
stavebního zákona „vedení spisové služby a nahlížení do spisu se řídí ustanoveními správního
řádu a zvláštního právního předpisu. Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne,
pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka
stavby, které se dokumentace týká. Podle ust.§ 38 zák.č.500/2004Sb. správního řádu, je právo
nahlížet do sp. dokumentace, která se nachází v archívu zdejšího odboru výstavby.
Po uhrazení nákladů byla informace ohledně celkové výměry bytu podle kolaudačního
rozhodnutí č.j.Výst.23292/77-Lá/Ha-3/204 žadatelce zaslána.
(žádost byla podána dne 22.3.2012, prodloužen termín k vyřízení žádosti o informaci do
15.4.2012 a vyřízena Odborem výstavby dne 4.4.2012)
11 . Žádost o poskytnutí informace k zákonu č. 159/2006 Sb. týkající se poskytnutí
informací do dotazníku
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informací v členění dotazníku, který slouží pro provedení výzkumu
a je součástí disertační práce. Výzkum se zabývá výzkumem trhu v oblasti poradenství
zadávání veřejných zakázek.
Žadateli 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.
Z důvodu neposkytnutí zákonných náležitostí byla žádost odložena
(žádost byla podána dne 15.2.2012, žádost byla z důvodu neposkytnutí zákonných náležitosti
odložena.)
12. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. týkající se dopisu od
advokátní kanceláře Kraus&partners.
Otázky a odpovědi:
Žádost o vysvětlení nároku na náhradu škody ohledně nevyklizení nebytových prostor
na adrese Vodičkova 32/700, Praha 1.
Útvar tajemníka, oddělení právní, kontroly a stížnosti uvedl, že usnesením Rady Městské části
Praha 1 č.UR_90958 ze dne 14.6.2009 byla udělena výpověď z uvedené jednotky s tří měsíční
výpovědní lhůtou. Tato jednotka nebyla předána v souladu s udělenou výpovědí a tím vznikly
Městské části náklady. Podrobný popis vzniklých nákladů byl poslán v odpovědi.

(Žádost byla zaevidována dne 30. 3. 2012, Útvarem tajemníka, oddělením právní, kontroly a
stížností byla vyřízena dne 13.4.2012)
13. Žádost o poskytnutí informace, ohledně parkovného v zónách placeného stání.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace na základě jakého právního předpisu a kterým osobám
jsou poskytovány výjimky nebo osvobození od povinnosti platit parkovné v zónách
placeného stání, kde je stání označeno dopravní značkou IP123c „parkoviště
s parkovacím automatem“
Odbor dopravy, oddělení dopravně-komunikační uvedl, že výjimky z místní úpravy provozu
na místních komunikacích jsou povolovány podle ustanovení §77 odst. 5 zákona č.
361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Odbor dopravy jako
příslušný silniční správní úřad na území MČ Praha 1 povolil k dnešnímu dni platných výjimek
z místní úpravy provozu stanovených dopravní značkou IP 13c(parkoviště s parkovacím
automatem) pro 9 vozidel Úřadu MČ Praha 1 a 22 vozidel organizacím zabývajícím se
veřejně prospěšnou činností.
(žádost byla podána dne 29.3.2012 a vyřízena Odborem dopravy, oddělením dopravněkomunikačním dne 11.4.2012)
14. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., týkající smlouvy
nebytových prostor N-04/159.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí kopie výpovědní nájemní smlouvy ze strany MČ Praha 1
k nebytovému prostoru č. 700/108 na adrese Vodičkova 32/700, Praha 1 z roku 2009.
Žádost o poskytnutí kopie doručenky.
Žadateli 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.
Dne 30.4.2012 byla žadateli prodloužena lhůta k vyřízení žádosti o informaci a to do
13.5.2012.
Odbor technické a majetkové správy, Oddělení bytů a nebytových prostor dne 11.5.2012
zaslal oznámení o vyřízení žádosti, se žádostí o uhrazení nákladů za poskytnutí informace
podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Po uhrazení nákladů byla informace ohledně nájemní smlouvy ze strany MČ Praha 1
k nebytovému prostoru č. 700/108 na adrese Vodičkova 32/700, Praha 1 z roku 2009.
žadateli zaslána.

(žádost byla podána dne 17.4.2012, prodloužen termín k vyřízení žádosti o informaci do
13.5.2012 a vyřízena Odborem technické a majetkové správy, Oddělení bytů a nebytových
dne 11.5.2012)
15 . Žádost o poskytnutí informace k zákonu č. 159/2006 Sb. týkající doplnění vyjádření
k nebytovému prostoru č. 700/18, Vodičkova 32/700
Otázky a odpovědi:
Žádost o doplnění žádosti o informaci
- Jaké elektrické vedení a instalované předměty se jedná?
- Kdy přesně, datum, čas,místo-došlo k odstranění neoprávněně instalovaných
předmětů v pasáži domu Vodičkova ul.?
- Žádost o poskytnutí popisu výše uvedeného, případně o poskytnutí úředních
zápisů tohoto úkonu
- Žádost o poskytnutí kopie předávacího protokolu k nebytovému prostoru č.
700/18, na adrese Vodičkova 32/700, který byl na základě Smlouvy o pronájmu
nebytových prostorů N-04/159 pronajatý a který byl řádně předán zástupci MČ
Praha 1.
Žadateli byla dne 19.4.2012 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.
Dne 1.6.2012 Odbor tajemníka, Oddělení právní zaslal žadateli o informaci požadované
informace a zápis o předání vyklizeného nebytového prostoru.
(žádost byla podána dne 17.4.2012, Odborem tajemníka, oddělením právním byla žádost
vyřízena dne 1.6.2012.)
16. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. týkající se zadání
veřejné zakázky
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace, jakému dodavateli (dodavatelům) byla zadána veřejná
zakázka na „ Zastupování Městské části Praha 1 na jednáních SVJ včetně dalších úkonů
s tím spojených“

Útvar tajemníka, oddělení právní, kontroly a stížnosti zaslal požadovanou informaci.
(Žádost byla zaevidována dne 27. 4. 2012, Útvarem tajemníka, oddělením právní, kontroly a
stížností byla vyřízena dne 11.5.2012)
17. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., týkající provozovny
COCO CAFE Disco bar, Kaprova 49/8, Praha 1
Otázky a odpovědi:

Žádost o poskytnutí informace
-

-

Zda byl vydán, kdy, kým a v jakém znění, kolaudační souhlas či kolaudační
rozhodnutí pro provozovnu COCO CAFE Disco bar, Kaprova 49/8, Praha 1, na
výše citované nebytové prostory
Zda nájemní smlouva na nebytové prostory reflektuje podmínky kolaudace
Jaké jsou v příloze č.5 stanoveny podmínky pro rekonstrukci těchto prostor
Od kdy je možné nebytové prostory řádně užívat(právní moci příslušných
stavebních povolení-kolaudační rozhodnutí či souhlas apod.

Odbor výstavby dne 14.5.2012 zaslal sdělení o vyřízení žádosti, se žádostí o uhrazení
nákladů za poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím.
(žádost byla podána dne 2.5.2012, vyřízena Odborem výstavby dne14.5.2012, informace
zaslány po zaplacení nákladů dne 19.6.2012)
18 . Žádost o poskytnutí informace k zákonu č. 159/2006 Sb. týkající revitalizace parku
na pozemcích k.ú. Malá Strana parc.č.710/1,4,8 a přilehlé.
Otázky a odpovědi:
Žádost o informaci o záměru revitalizovat park na pozemcích Katastrální území: Malá
Strana, parcelní číslo 710/1,4,8 a přilehlé(břeh řeky a navigace) s následným možným
pronájmem soukromému investorovi.
Kdy bude revitalizace zahájena, kdy ukončena a jakým způsobem omezí veřejnost ve
využívání parku.
Kterých konkrétních pozemků se bude revitalizace týkat a jak.
Kdo je soukromým investorem a jak bude pozemky podnikatelsky využívat.
Jakým způsobem jeho podnikatelské aktivity omezí veřejnost ve využívání veřejného
prostranství.
Jakým způsobem revitalizace souvisí s pronájmem nebytových prostor na adrese U
Lužického semináře 42čp. 111 k.ú. Malá Strana NBJč.111/101až 107 a co je dohoda č.
CES:2012/0610 zmiňovaná v usnesení Rady Městské části Prahy 1č.:UR12-0727.
Zda na tento záměr byla vypsaná veřejná soutěž a kdy.
Kdy a kým byl tento záměr projednán a schválen.
Odbor kanceláře starosty dne 12.6.2012 k požadované informaci sdělil, že záměr na
revitalizaci parku nebyl ještě oficiálně vyhlášen neboť smlouva uzavřená v roce 1999 na 60
letu tuto povinnost přenášela na společnosti Immovision s.r.o.. Tento záměr nebyl dosud
realizován a MČ Praha 1 svým rozhodnutím Zastupitelstva ze dne 20.3.2012 rozhodla o
ukončení této smlouvy. Ta fakticky byla ukončena ke dni 31.5.202. Následně bude vyhlášen
výběr na nového nájemce s budoucím výhledem revitalizace přilehlého parku. To bude možné
až po projednání v příslušných komisích a Radě MČ Praha 1. Veřejnost bude se všemi těmito
kroky včas seznámena a bude snahou omezit využití veřejného prostranství minimálně.
(žádost byla podána dne 29.5.2012, Odborem kanceláře starosty vyřízena dne 12.6.2012)

19. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. týkající se smluvního
vztahu mezi Hl.m.Praha zastoupenou organizací ROPID, MČ Praha 1, MČ Praha 5 a
obchodní společností Pražské Benátky.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí kopie dokladů pololetního vyúčtování prokazatelné ztráty a to za
dobu trvání smluvního závazkového vztahu.
Odbor finanční zaslal dne 4.6.2012 kopie požadovaných dokumentů za dobu trvání
smluvního závazkového vztahu.
(Žádost byla zaevidována dne 30. 5. 2012, Odborem finančním vyřízena dne 4.6.2012)
20. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. týkající se rozšíření
předzahrádek na Staroměstském náměstí.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace z jakého důvodu bylo povoleno rozšíření zahrádek na
Staroměstském náměstí. Jedná se o zahrádky přidružené k restauracím Staroměstská a
u Kamenného stolu.
Žadatelce 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 dopravy, Oddělení komerčních záborů k požadované Žádosti o informaci uvedl, že
rozšíření restauračních předzahrádek bylo povoleno v souladu s ustanovením § 25, odst.1,
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se
souhlasem Policie ČR a s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a
po zjištění, že povolené zvláštní užívání pozemní komunikace a úprava v dopravní situaci
jsou z veřejného zájmů únosné.
(žádost byla zaevidována dne 6.6.2012, Odborem dopravy, Oddělení komerčních záborů
vyřízena dne 21.6.2012)
21. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., týkající provozovny OD
Bílá Labuť Václavské nám.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace
-

Žádost o poskytnutí informace – kopie stavebního povolení OD Bílá Labuť
Václavské náměstí ( k.ú. Nové město, č.p. 812), týkající se rekonstrukce objektu
na hotel.

Žadateli 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 výstavby dne 26.6.2012 zaslal sdělení o vyřízení žádosti, se žádostí o uhrazení
nákladů za poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím.
(Žádost byla podána dne 19.6.2012, vyřízena Odborem výstavby dne 26.6.2012, informace
zaslány po zaplacení nákladů dne 27.6.2012.)
22 . Žádost o poskytnutí informace k zákonu č. 159/2006 Sb. týkající se smlouvy o
výstavbě jednotek, kat. území 727181 Nové Město.
Otázky a odpovědi:
Žádost o kopii Smlouvy o výstavbě jednotek ze dne 26.5.2006 právní účinky vkladu
práva ke dne 9.11.2006 V-50997/2006-101, kat. území 727181 Nově Město, LV 4912,
č.p./č.jedn.730/7
Žadatelce 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 dne 4.7.2012
zaslal sdělení o vyřízení žádosti, se žádostí o uhrazení nákladů za poskytnutí informace podle
zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
(Žádost byla podána dne 18.6.2012, dne 4.7.2012 žadatelka osobně převzala Smlouvu o
výstavbě.)
23. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. týkající se stavební
údržby v nemovité kulturní památce.
Otázky a odpovědi:
Bytová jednotka v přízemí, větší části pod terasou, nájemce zahájil vnitřní opravy jednotky,
zatím v rozsahu osekání stěn do výše dvou metrů a odstranění podlah a suti pod nimi do
hloubky 30 cm.
Žádost o informaci, zda ke shora uvedeným pracím je třeba nějakého vyjádření,
rozhodnutí či souhlasu příslušného orgánu státní správy, případně oznámení nájemce
jednotky nebo vlastníka, respektive zda lze tyto práce provádět bez nějakého dalšího
řízení.
Pokud ano, pak zda o takové vyjádření, rozhodnutí či souhlasu příslušného orgánu
státní správy někdo žádal a zda bylo orgánem vydáno. V tomto případě žádám o sdělení
podrobností, nebo odkaz, kde mohu do identifikovatelných rozhodnutí nahlédnout.
Odbor výstavby, oddělení právní dne 19.7.2012 informoval, že žádost byla posouzena ve
smyslu ust. § 37 správního řádu, tj. dle jeho skutečného obsahu. Stavební úřad bude činit

kroky, které mu ukládá stavební zákon. Vlastník předmětné nemovitosti dostal na vědomí
usnesení o odložení podání ze dne 17.7.2012.
(Žádost byla zaevidována dne 28. 6. 2012, Odborem výstavby, oddělení právním vyřízena dne
19.7.2012.)
24. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., ohledně statického
zajištění objektů
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace
-

Zda stavební úřad eviduje jakoukoliv informaci či písemnost, která by dokládala,
že v letech 2010-2012 proběhly na níže uvedených objektech práce statického
zajištění gotického opěrného systému spočívající v zajištění žeber nebo oblouků
kovovými táhly či chemickými kotvami.

•
•
•
•
•
•

Malostranská mostecká věž
Prašná brána
Staroměstská mostecká věž
Věž kostela Sv.Mikuláše
Petřínská rozhledna
Bludiště

Pokud provedení prací (v letech 2010-2012) na shora uvedených objektech je
evidováno, požaduji poskytnutí kopií dokladů (resp.alespoň stručné vyjádření), a to
s uvedením níže uvedených informací.
•
•
•
•

V jakém věcném rozsahu byly práce provedeny
V jakém předpokládaném finančním rozsahu byly práce provedeny
Kdo byl zhotovitelem prací
Kdo byl stavebníkem

Odborem výstavby bylo žadateli dne 3.8.2012 umožněno nahlížet do spisu v archivu zdejšího
stavebního úřadu MČP1. Ze spisů bylo zjištěno, že na výše uvedených stavbách, nebylo
vedeno žádné řízení, jehož předmětem byly dotazované práce.
(Žádost byla podána dne 9.7.2012, vyřízena Odborem výstavby - žadatel osobně nahlédl do
spisu dne 3.8.2012)
25 . Žádost o poskytnutí informace k zákonu č. 159/2006 Sb. týkající se výběrového
řízení na pronájem nebytových prostor domu U Lužického semináře 111/42, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí kopie nabídky společnosti Durnella, Se, ve výběrovém řízení na
pronájem nebytových prostor domu u Lužického semináře 111/2, Praha 1.

Po uhrazení nákladů Odbor technické a majetkové správy, Oddělení bytů a nebytových
prostor, kopii nabídky společnosti Durnella, se žadateli poskytnul.
(Žádost byla podána dne 6.8.2012, vyřízena Odborem technické a majetkové správy, Oddělení
bytů a nebytových prostor dne 8.8.2012)
26. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., týkající se školního
stravování pro ZŠ nám. Curieových
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace jak bylo zajištěno školní stravování pro ZŠ nám.
Curieových od 1.9.2012, zejména jde o následující informace:
− jaký subjekt bude od 1.9.2012 ŠJ provozovat, prosím o specifikaci včetně IČ a
DIČ.
− na základě jakých skutečností došlo k výběru konkrétního subjektu
− na jakou dobu je s vybraným subjektem dohodnuto provozování ŠJ
− jaké náklady z rozpočtu MČ nebo školy budou vybranému subjektu uhrazeny
Žadateli byla zaslána Výzva k doplnění zákonných náležitostí při podání Žádosti o poskytnutí
informace.
Odbor kanceláře starosty, Oddělení školství uvádí
− Od 1.9.2012 provozuje zmíněnou školní jídelnu příspěvková organizace, kterou
zřizuje MČP1 a to Školní jídelna Uhelný trh.
− Konkrétní výběr provedl po dohodě s pí radní pro školství, jako prozatímní řešení než
proběhne veřejná soutěž na nového provozovatele.
− Školní jídelna Uhelný trh bude stravování žáků zajišťovat do doby vyřešení dalšího
provozovatele služby
− Zvýšené provozní náklady na činnost jídelny v Dušní budou podle skutečných nákladů
hrazeny z rozpočtu MČP1 Školní jídelně Uhelný trh
(Žádost byla podána dne 5.9.2012, vyřízena Odborem kanceláře starosty, Oddělení školství
dne 19.9.2012
27 . Žádost o poskytnutí informace k zákonu č. 159/2006 Sb. týkající se Závěrečného
účtu za rok 2011.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace o příjmech a výdajích za rok 2011
− Celkové příjmy za rok 2011
− Celkové výdaje za rok 2011
− Kapitálové výdaje za rok 2011
Odbor finanční, Oddělení plánu a rozpočtu uvedl, že Závěrečný účet je vyvěšen na webu MČ
Praha 1 následujícím postupem.

Internetové stránky Praha MČ P1-MČ P1-Rozpočet MČ Praha 1- Soubory schválených
rozpočtů 2011 ke stažení - Závěrečný účet MČ Praha 1 za rok 2011- příjmy, výdaje. Výsledky
hospodaření ekonomické činnosti r. 2011.
Žadateli obdržel požadované informace také v souboru.
(Žádost byla podána dne 12.9.2012, vyřízena Odborem finančním, Oddělením plánu a
rozpočtu dne 17.9.2012)
28. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., týkající se financování
sportovních areálů z veřejných prostředků
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace za jakých podmínek jsou sportovní areály „Na
Františku“, „Veřejné hřiště Masná“ „ Tyršův dům“ financované z veřejných
prostředků provozovány.
1.
2.
3.
4.

Celková cena areálu – kdo a v jaké výši se na investici podílel
Výše nájmu
Provozní dotace
Náklady na údržbu a opravy od zahájení provozu

Oddělení investiční k požadované Žádosti o informaci uvádí1. Sportovní areál Na Františku je v evidenci MČP1 ve výši 33.044.613,-Kč.
Dětské hřiště Masná prošlo kompletní rekonstrukcí v letech 2005-2006 a to
v hodnotě 19 250 232,46 Kč. Na revitalizaci sportovního areálu Městská část Praha 1
obdržela dotaci, dle Výzvy v JPD, ve výši 4 560 953,- Kč.
2. Celkem 120 000,-Kč/rok, za 2 hřiště (Na Františku+ hřiště Masná)
3. Celkem 800 000,- Kč/rok za 2 hřiště (Na Františku+ hřiště Masná)
4. Celkem 4 600 000,- Kč od roku 2004
Tyršův dům není majetkem MČ Praha 1, jedná se o majetek České obce sokolské.
(Žádost byla podána dne 12.9.2012, vyřízena Oddělením investičním dne 24.9.2012)
29 . Žádost o poskytnutí informace k zákonu č. 159/2006 Sb. týkající se zákazu venčení
psů a požívání alkoholu.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí seznamu veřejných prostranství (ulic, náměstí atd..), kde je na
území městské části Praha 1 zakázáno venčení psů nebo požívání alkoholu.
Odbor životního prostředí sdělil, že místa, na kterých je zakázáno požívání alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích upravuje Vyhláška č. 12/2008 Sb. Hlavního města Prahy
( HMP), obecně závazná přihláška, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na
veřejných prostranstvích – účinnost od 7.7.2008. Obecně je požívání alkoholických nápojů

zakázáno v okruhu 100m od stanic metra, škol a školských zařízení, zdravotnických zařízení,
na dětských hřištích a pískovištích a v prostoru nástupišť MHD. Veřejná prostranství na
území Městské části Praha 1, na kterých se zakazuje požívání alkoholických nápojů, jsou
uvedena v příloze k Vyhlášce 12/2008 Sb. HMP.
Vyhláška upravující pohyb psů na území hlavního města Prahy doposud nebyla přijata. Zatím
lze vycházet pouze z Vyhlášky č. 6/2001 Sb. Hlavního města Prahy (HMP), o ochraně veřejné
zeleně. Dle této vyhlášky je obecně zakázán vstup se psy na dětská hřiště a pískoviště.
(Žádost byla podána dne 17.9.2012, vyřízena na základě podkladů Odboru životního
prostředí, Oddělením právní kontroly a stížností dne 27.9.2012)
30. Žádost o poskytnutí informace ve věci kopie nájemní smlouvy týkající se pronájmu a
převodu pozemku parc. č. 703, k.ú. Hradčany, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o zaslání kopie nájemní smlouvy, uzavřené v návaznosti na rozhodnutí Rady Městské
části Praha 1 číslo UR11_0189 ze dne 22.02.2011, a zda a kdy byl záměr pronajmout
pozemkovou parcelu č. 703, k. ú. Hradčany vyvěšen na úřední desce
Pozemek parc. č. 703 v k. ú. Hradčany není ve svěřené správě MČ Praha 1 a ta žádný záměr
prodeje nezveřejňovala. Usnesení Rady městské části Praha 1-UR11_0189 bylo pouhým
vyjádřením MČ Praha 1 k žádosti HMP, který tento pozemek vlastní.
Informace bude poskytnuta po zaplacení nákladů.
(1. žádost byla podána dne 13.9.2012 a vyřízena byla dne 24.9.2012 – řešil Odbor technické a
majetkové správy ÚMČ Praha 1)
Žádost o zaslání kopie žádosti HMP, které bylo podnětem pro Usnesení Rady městské části
Praha 1-UR11_0189 ze dne 22.2.2011.
Žadateli bude informace poskytnuta po úhradě nákladů.
(2. žádost byla podána dne 2.10.2012 a dne 15.10.2012 byla žadateli zaslána Výzva k úhradě
nákladů - řešil Odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1)
31. Žádost o poskytnutí informace ve věci neověřených fotokopií Odboru matrik Úřadu
městské části Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí neověřených fotokopií Potvrzení Odboru matrik Úřadu městské části
Praha 1 ze dne 18.7.2001 a neověřenou fotokopii průvodního dopisu Odboru matrik Úřadu
městské části Praha 1adresovaného Pozemkovému úřadu Příbram
Žadateli byly požadované informace poskytnuty.
(žádost byla podána dne 14.9.2012 a byla vyřízena dne 25.9.2012 – řešil Odbor matrik ÚMČ
Praha 1)
32. Žádost o informaci ohledně zveřejnění Výroční zprávy o poskytnutí informací podle
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011 a 2012

Otázky a odpovědi:
1. Žádost o poskytnutí informace, kdy a kde byla Úřadem městské části Praha 1 zveřejněna
Výroční zpráva k poskytování informací za rok 2011 a kdy a kde byly zveřejněny všechny
informace poskytnuté v roce 2011 a 2012. Pokud nebyla dodržena stanovená lhůta, sdělení o
délce prodlení.
Žadateli byla informace poskytnuta.
(žádost byla podána dne 30.9.2012 a dne 4.10.2012 byla žádost vyřízena - řešilo oddělení
právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
Dne 19.10.2012, žadatel zaslal stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.
Dne 24.10.2012 byla stížnost byla postoupena Magistrátu hl.m.Prahy, jako nadřízenému
orgánu.
Dne 8.11.2012 Magistrát hl.m. Prahy zaslal Rozhodnutí sp. zn. S-MHMP 1395682/2012.
Odbor tajemníka oddělení právní zaslal dne 23.11. 2012 žadateli o informaci odpověď.
Dne 17.11.2012 zaslal žadatel o informaci stížnost na postup při vyřizování žádosti o
informace.
Dne 27.12.2012 byla stížnost postoupena Magistrátu hl.m.Prahy, jako nadřízenému orgánu.
Dne 4.2.2013 Magistrát hl.m. Prahy zaslal Rozhodnutí sp.zn. S-MHMP 1614227/2012, č.j.
PR/OKC/3/003/2013.
Dne 21.2.2013 Útvar tajemníka, Oddělení právní kontroly a stížností, zaslal žadateli o
informaci odpověď.
33. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., týkající se akce „Velká
podzimní cyklojízda.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informací ohledně zvláštního užívání komunikace podle § 25
zákona č. 13/1997 Sb., zejména podle odst.(6) písmena.e tohoto zákona ve správním
obvodu MČ Praha 1,např. na Václavském náměstí, ulici Wilsonově, Opletalově,
Hybernské. Požadované byli zejména následující informace:
− Kopii žádosti o zvláštní užívání komunikací doručené silničnímu správnímu úřadu
organizátorem nebo organizátory akce.
− Kopii rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací podle § 25 odst.(2) zákona
č. 13/1997 Sb. ve správním obvodu Vašeho úřadu během Akce.
− Kopii dokumentu prokazujícího souhlas vlastníka se zvláštním použitím komunikace
pro účely Akce podle § 25 odst. (1) zákona.
− Kopii souhlasu příslušného orgánu Policie České republiky, pokud mohla být
zvláštním užíváním komunikace dotčena bezpečnost a plynulost silničního provozu,
podle § 25 odst. (1).
Odbor dopravy, oddělení komerčních záborů zaslal požadované dokumenty v elektronické
podobě. Pro informaci uvedl, že zábor zvláštního užívání pozemní komunikace na trasu, která
vede přes více městských částí, byl v kompetenci Odboru dopravních agend Magistrátu
hl.m.Prahy, se sídlem Jungmannova 29/35, Praha 1. V případě bližších dotazů ohledně trasy
bylo žadateli o informaci doporučeno se obrátit na výše uvedený odbor.

(Žádost byla podána dne 10.10.2012, vyřízena Odborem dopravy, oddělení komerčních
záborů dne 23.10.2012)
34 . Žádost o poskytnutí informace, týkající se usnesení a zápisu z jednání Zastupitelstva
Městské části Praha 1.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1.
− ze dne 30.3.2012, č. usnesení. UZ120227
− ze dne 19.6.2012, č. usnesení UZ 12/0272
Žádost o poskytnutí zápisu z jednání k usnesení č. UZ 12 0227 ze dne 20.3.2012, dne
27.8.2012
Odbor kanceláře starosty, oddělení volených orgánů a sekretariát neuvolněných radních dne
08.11.2012 zaslal požadované informace.
(Žádost byla podána dne 10.10.2012, vyřízena Odbor kanceláře starosty, oddělení volených
orgánů a sekretariát neuvolněných radních dne 8.11.2012)
35. Žádost o poskytnutí informací týkající se usnesení Rady.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí písemného odůvodnění a všech písemných podkladů k usnesení
Rady č. UR12_1279 ze dne 18.9.20121. Zároveň žádám o zápis z uvedeného jednání.
Dne 15.10.2012 byla žadateli zaslána Výzva k doplnění zákonných náležitostí při podání
Žádosti o poskytnutí informace podle zák.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Informace nebyly v zákonné lhůtě doplněny. Žádost o informaci byla odložena.
(Žádost byla podána dne 11.10.2012, žádost byla dne 18.11.2012 odložena pro neposkytnutí
zákonných náležitostí)
36 . Žádost o poskytnutí informace, týkající se Stavebního úřadu MČ P1.
Otázky a odpovědi:
Žádost o sdělení, ve jakých případech od 1.1.2011 vydal zdejší stavební úřad nařízení
podle § 125 odst. 3 stavebního zákona (č.183/2006 Sb.) k pořízení dokumentace
skutečného provedení stavby. Žádost o zaslání kopie těchto vydaných nařízení.
Odbor výstavby MČP1 dne 5.11.2012 zaslal sdělení o vyřízení žádosti o informace a
v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. s výzvou k úhradě nákladů
v souvislosti s poskytnutím informace.
Dne 13.11.2012 byla žadatelem zaslána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.
Stížnost na postup při vyřizování Žádosti o informaci , byla dne 20.11.2012 postoupena
Magistrátu hl.m.Prahy, jako nadřízenému orgánu k rozhodnutí, dle zákona č. 106/1999 Sb., §
16a.

(Žádost byla podána dne 15.10.2012, dne 5.11.2012 zaslána výzva k úhradě nákladů, dne
13.11.2012 žadatelem zaslána stížnost, dne 20.11.2012 postoupena Magistrátu hl.m.Prahy,
dne 10.1.2013 zaslal Odbor výstavby sdělení o vyřízení žádosti o informaci)
37 . Žádost o poskytnutí informace, týkající se nájemní smlouvy restaurace u Kocoura.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí kopie nájemní smlouvy(včetně všech dodatků) uzavřené Městskou
částí Praha 1 s nájemcem (provozovatelem) restaurace U Kocoura, se sídlem Nerudova
205/2, Praha 1.
Odbor technické a majetkové správy, oddělení bytů a nebytových prostor, dne 22.10.2011
zaslal žadateli oznámení o vyřízení žádosti s výzvou k úhradě nákladů v souvislosti
s poskytnutím informace.
(Žádost byla podána dne 15.10.2012,Odborem technické a majetkové správy dne 22.10.2012
byla zaslána výzva k úhradě nákladů. Žadatel o informaci si po zaplacení nákladů
s poskytnutím informace si doklady vyzvedl osobně)
38 . Žádost o poskytnutí informace, týkající výběrového řízení na převod vlastnictví
bytů.
Otázky a odpovědi:
Žádost o písemné zdůvodnění vyřazení nabídky (tedy o zprávu, v čem nabídka a listiny
v ní obsažené nevyhovovaly stanoveným požadavkům).
Žádost o zprávu, jaká nabídka byla vybrána jako vítězná pro byt, včetně uvedení ceny,
za kterou bude byt prodán.
Odbor technické a majetkové správy, oddělení správy nemovitosti a privatizace, dne
1.11.2012 zaslal žadatelce požadované informace.
(Žádost byla podána dne 18.10.2012, vyřízena Odborem technické a majetkové správy dne
1.11.2012)
39. Žádost o poskytnutí informace, týkající se právního poradentsví Mgr. Ludovíta
Pavela
Otázky a odpovědi:
1. Kopie smlouvy eventuálně smluv, dle které pro Hlavní město Praha-Městská část
Praha 1 poskytoval právní poradenství advokát pan Mgr. Ludovít Pavela,
v období od 11.2011 do dnešního dne.
2. Sp.zn. a název soudu u všech právních sporů od 1.11.2011 do dnešního dne, ve
kterých Městská část Praha 1 zastupoval advokát pan Mgr Ludovít Pavela.
3. Výše nákladů řízení, která byla v rámci ukončených soudních řízení od 1.1.2011
do dnešního dne advokátovi Mgr. Ludovítu Pavelovi soudem uloženo protistraně
uhradit v rozsahu
• Č.j. rozsudku
• Soud
• Ve věci

• Výše nákladů řízení
4. Kopie daňových dokladů, které předložil advokát pan Mgr. Ludovít Pavela
Městské části Prahy 1 za právní služby k proplacení za období od 1.1.2011 do
dnešního dne
5. Soupis plateb, které Městská část Praha 1 uhradila za právní služby od 1.11.2011
do dnešního dne

Útvar tajemníka, Oddělení právní, kontroly a stížností, dne 1.11.2011 zaslal Oznámení o
vyřízení žádosti o informaci s výzvou úhradě nákladů v souvislosti s poskytnutím informace.
Dne 2.11.2012 byla žadatelkou o informaci provedena úhrada nákladů.
Útvar tajemníka, oddělení právní, kontroly a stížností dne 14.11.2012 požadovanou informace
zaslal.
(Žádost byla podána dne 18.10.2012, dne 14.11.2012 vyřízena Útvarem tajemníka, oddělením
právní kontroly a stížností)
40 . Žádost o poskytnutí informace, pro dotazníkové šetření Optimalizace procesů při
projednávání přestupků s ohledem na principy dobré správy
Otázky a odpovědi:
1. Jaký byl celkový počet přestupků ke zpracování za rok 2010,2011-bez ohledu na
věci, které nejsou ukončeny?
2. Kolik přestupků bylo vyřízeno v blokovém řízení, kolik v příkazním?
3. Kolik přestupků bylo odloženo?
4. Kolik přestupků bylo zastaveno?
5. V kolika případech bylo podáno odvolání?
6. Kolik zaměstnanců je pověřeno zpracováním přestupkové agendy?
7. Kolik z nich má ukončené vysokoškolské vzdělání právního zaměření?
8. Jaký je průměrný plat pracovníka pověřeného výkonem přestupkové agendy na
Vašem úřadě?
9. Jaký je průměrný věk těchto zaměstnanců.
Odbor občansko-správních agend dne 8.11.2012 poskytl informace na otázky 1-5.
otázka
1
2a
2b
3
4
5

počet přestupků
blok.řízení
příkaz
odloženo
zastaveno
odvolání

r.2010
r.2011
2740
2566
43
124
1523
1280
559
497
179
267
2
4

Odbor kanceláře tajemníka, oddělení personální poskytl informace na otázky 6-9.
6. 8 zaměstnanců
7. 3 zaměstnanci
8. 23.024,-Kč

9. 42,5 roků
(Žádost byla podána dne 6.11.2012, vyřízena Odborem občansko správních agend dne
8.11.2012, a oddělení personálním dne 9.11.2012, odpověď zaslána oddělením právním dne
19.11.2012 )
41. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., týkající se záměru
vypovědět nájem Michelské pekárně, Dušní 1, Praha 1.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informací
1. Žádost o sdělení důvodů, které Radu MČ Praha 1 vedly k záměru vypovědět
nájem Michelské pekárně na adrese Dušní 1.
2. Jaký je další záměr s prostorem nebytové jednotky číslo 928/102 v 1. nadzemním
podlaží domu č.p., k.ú. Staré Město, Dušní 1?
3. Prověřovala Rada, zda jsou někteří členové rady nebo komise nebo jejich blízké
osoby v osobních nebo obchodních vztazích s plánovanými nájemci? Pokud ano,
sdělte kdo.
4. Všechny podklady, na jejichž základě rada rozhodla o usnesení číslo UR12_1275
dne 18.9.2012 zejména pak:
5. Stanovisko Komise obecního majetku Rady MČ Praha 1 k návrhu na udělení
výpovědi z nájmu část nebytové jednotky v přízemí domu č.p. 928, k.ú. Staré
Město, Dušní 1 na základě kterého se rada rozhodla udělit výpověď z nájmu části
nebytové jednotky číslo928/102 v 1. nadzemním podlaží domu č.p.928 k.ú. Staré
Město, Dušní 1, účel:prodejna pekařských a cukrářských výrobků a doplňkový
prodej základních potravin, nájemce Michelské pekárny a.s.
6. Provedla Komise nějaký výzkum/poptávku u místních obyvatel ohledně
upřednostňovaných obchodů a služeb v dané oblasti? Pokud ano, s jakým
výsledkem?
Kancelář zástupce starosty žadateli o informaci odpověděl
1. Důvody, které vedly Radu Městské části Praha 1 k záměru vypovědět nájem
Michelské pekárně a.s. Dušní 1, byly na základě provedeného místního šetření Komise
obecního majetku. (V prodejně se prodával alkohol v rozporu se smluvně
ustanoveným sortimentem prodeje-doporučený sortiment prodeje, nízký nájem bez
jakékoliv investice do NP)
2. Záměrem je i nadále zachovat provozování zmíněného nebytového prostoru
Michelským pekárnám a.s.
3. Jiní plánovaní nájemci nejsou.
4. Podklady, na základě kterých Rada MČ Praha 1 takto rozhodla je doporučení Komise
obecního majetku.
5. Výpis Komise obecního majetku byl zaslán.
6. Touto problematikou se pravidelně zabývá Komise obchodu a služeb.
(Žádost byla podána dne 23.11.2012, vyřízena Kanceláří zástupce starosty dne 5.12.2012.)

42. Žádost o poskytnutí informace k zákonu č. 159/2006 Sb. poskytnutí právního
stanoviska.
Otázky a odpovědi:
Žádost o sdělení stanoviska, zda je v souladu s právními předpisy, pokud zaměstnanci
Společnosti stojící na volném prostranství Prahy 1 pouze odkazují případné tazatele na
existenci nejbližšího turistického centra, aniž by zároveň jakkoliv propagovali služby
Společnosti a bez toho, aby aktivně oslovovali případné kolemjdoucí.
Odbor živnostenský, oddělení kontrolně správní odkázal na ustanovení § 1 odst. 1 nařízení č.
9/2011 Sb. hl.m.Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.
(Žádost byla podána dne 29.10.2012, vyřízena Odborem živnostenským, oddělením kontrolně
správním dne12.11.2012)
43. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., týkající se uvedení
úplného názvu orgánu územní samosprávy a místně příslušných orgánů.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí
− úplného názvu orgánu územní samosprávy
− PSČ
− Další PSČ, která spadají pod orgán územní samosprávy
− Místně příslušné orgány ve vztahu k územní samosprávě
Útvar tajemníka, oddělení právní kontroly a stížností zaslal požadované informace.
− Úřad městské části Praha 1
− 110 00
− 110 00,118 00,119 00
Místně příslušné orgány ve vztahu k územní samosprávě jsou
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Finanční úřad pro Prahu 1, Praha 1
Kontaktní pracoviště pro občany Prahy 1, Praha 2
Katastrální úřad pro hl.m.Prahu katastrální pracoviště Praha 8, Praha 8
Obvodní soud pro Prahu1, Praha 1
Místní oddělení Krakovská 11, Praha 1
Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, Praha 1
Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, Praha 1
Nemocnice na Františku, Nemocnice pod |Petřínem
Česká správa sociálního zabezpečení, územní pracoviště Praha 1
Hygienická stanice hl.m.Prahy, Praha 1
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Praha 5
Celní úřad Praha 1, Praha 1
Magistrát hl.m.Prahy

(Žádost byla podána dne 03.12.2012, vyřízena útvarem tajemníka, oddělením právní, kontroly
a stížností dne 12.12.2012)
44. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., týkající se revizních
zpráv a pravidelných kontrol elektroinstalací
Otázky a odpovědi:
Žádost o sdělení, jaké jsou náležitosti revizních zpráv a pravidelných kontrol
elektroinstalace, jak často a v jakých prostorách musejí být prováděny ve vztahu
k vztahu k bytům a k celým bytovým domům a ze kterých zákonných předpisů,
vyhlášek a norem tyto náležitosti vyplývají.
Odbor výstavby sdělil, že zdejší stavební úřad ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu rozhoduje v územním a stavebním řízení, ve změně účelu užívání
stavby nebo jeho části, posuzuje stavby v režimu ohlášení a stavebního řízení, vykonává státní
dozor - provádí kontrolní prohlídky staveb, projednává přestupky a správní delikty, ale
nerozhoduje ve věci revizních zpráv a kontroly elektroinstalace. Vlastník bytové jednotky či
bytového domu si zajišťuje sám revize a kontroly elektroinstalace.
(Žádost byla podána dne 25.12.2012, vyřízena Odborem výstavby11.1.2013)
45. Žádost o poskytnutí informace k zákonu č. 159/2006 Sb. sdělení výše platů a odměn
jednotlivých řediteů mateřských škol.
Otázky a odpovědi:
Žádost o sdělení výše platu a výše odměn jednotlivých ředitelů mateřských škol
zřizovaných městskou části a dále pak o sdělení důvodu jednotlivých odměn
v uplynulých dvou letech.
Odbor kanceláře starosty, oddělení školství, poskytl žadateli požadované informace
s upozorněním, že s těmito informacemi lze nakládat pouze v souladu s předpisy stanovující
jejich ochranu (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění)
(Žádost byla podána dne 27.12.2012, vyřízena Odborem kanceláře starosty, oddělení školství
dne 10.1.2013)
46. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., týkající se měření hluku
způsobeného pouštením reprodukované hudby.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace, kým a jak často je v centru Prahy (konkrétně v ulici
Celetné) monitorována hladina hluku způsobovaná pouštěním reprodukované hudby
v obchodech. Jakým způsobem je překročení hlukových limitů sankcionováno a v kolika
případech v posledním roce byla takováto sankce uložena.

Žadateli bylo zasláno sdělení o prodloužení lhůty k vyřízení z důvodu časové náročnosti při
získávání kompletních údajů.
Radní pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality, veřejného pořádku a kontroly uvedl- V rámci Úřadu MČ Prahy 1 jsou prováděny orientační měření hladiny hluku pracovníky
Oddělení vnější kontroly Kanceláře starosty, a to na základě přijatých stížností občanů.
Všeobecně zajišťuje akreditované měření hladiny hluku Hygienická stanice hlavního města
Prahy.
-Překročení hlukových limitů řeší, stejně jako akreditované měření, Hygienická stanice
hlavního města Prahy. V případě, že HS HMP vyhodnotí, že došlo k překročení hlukových
limitů, může požadovat provedení přiměřených akustických či stavebních úprav
v provozovně, či přímo zakázat zdroj hluku-hudební produkce.
(Žádost byla podána dne 21.12.2012, prodloužena lhůta k vyřízení žádosti do 15.1.2013
vyřízena Radním pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality, veřejného pořádku a kontroly
dne 15.1.2013)

