
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  2016 
 
 
1.  Žádost o poskytnutí informace – všechny podklady a materiály k usnesení Rady 
městské části Praha 1 č. u00_0408 ze dne 25.09.2000 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – všechny podklady a materiály k usnesení Rady městské části 
Praha 1 č. u00_0408 ze dne 25.09.2000. 
Bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení a Oznámení o výši úhrady nákladů. 
Náklady dosud nebyly uhrazeny. 
  
(žádost byla podána dne  05.01.2016, oznámení o prodloužení lhůty dne 08.01.2016, 
oznámení o úhradě dne 28.01.2016 – řešilo Oddělení volených orgánů ÚMČ Praha 1) 
 
2. Žádost o poskytnutí informace - všechny podklady a materiály k usnesení Rady 
městské části Praha 1 č. u03_0086 ze dne 17.02.2003 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - všechny podklady a materiály k usnesení Rady městské části 
Praha 1 č. u03_0086 ze dne 17.02.2003. 
Bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení a Oznámení výši úhrady nákladů. 
Náklady dosud nebyly uhrazeny. 
 
(žádost byla podána dne 05.01.2016, oznámení o prodloužení lhůty dne 08.01.2016, oznámení 
o úhradě dne 28.01.2016 – řešilo Oddělení volených orgánů  ÚMČ Praha 1) 
 
3. Žádost o poskytnutí informace – všechny podklady a materiály k usnesení Rady 
městské části Praha 1 č. u00_0417 ze dne 25.09.2000 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – všechny podklady a materiály k usnesení Rady městské části 
Praha 1 č. u00_0417 ze dne 25.09.2000. 
Bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14 odst. 7 písm. c) InfZ. 
Informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne  08.01.2016, oznámení dne 11.01.2016, vyřízena 02.02.2016 – řešilo 
Oddělení volených orgánů ÚMČ Praha 1) 
 
4. Žádost o informaci – všechny podklady a materiály k usnesení Rady městské části 
Praha 1 č. u03_0151 ze dne 10.03.2003 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - všechny podklady a materiály k usnesení Rady městské části 
Praha 1 č. u03_0151 ze dne 10.03.2003. 
Bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14 odst. 7 písm. c) InfZ. 
Informace byly poskytnuty. 
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(žádost byla podána dne 08.01.2016, oznámení dne 11.01.2016, vyřízena 02.02.2016  – řešilo 
Oddělení volených orgánů ÚMČ Praha 1) 
 
5. Žádost o informaci -  všechny podklady a materiály k usnesení Rady městské části 
Praha 1 č. u01_0097 ze dne 26.02.2001 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - všechny podklady a materiály k usnesení Rady městské části 
Praha 1 č. u01_0097 ze dne 26.02.2001. 
Bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14 odst. 7 písm. c) InfZ a 
Oznámení o výši úhrady nákladů. Náklady dosud nebyly uhrazeny. 
 
(žádost byla podána dne  08.01.2016, oznámení o prodloužení dne 11.01.2016, oznámení o 
úhradě 29.01.2016 –  řešilo Oddělení volených orgánů ÚMČ Praha 1) 
 
6. Žádost o informaci -  všechny podklady a materiály k usnesení Rady městské části 
Praha 1 č. u03_0476 ze dne 16.06.2003 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - všechny podklady a materiály k usnesení Rady městské části 
Praha 1 č. u03_0476 ze dne 16.06.2003. 
Bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14 odst. 7 písm. c) InfZ.   
Informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 08.01.2016, oznámení dne 11.01.2016, vyřízena dne 02.02.2016 –  
řešilo Oddělení volených orgánů ÚMČ Praha 1) 
 
7. Žádost o informaci -  všechny podklady a materiály k usnesení Rady městské části 
Praha 1 č. u02_0285 ze dne 06.05.2002 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - všechny podklady a materiály k usnesení Rady městské části 
Praha 1 č. u02_0285 ze dne  06.05.2002.  
Bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14 odst. 7 písm. c) InfZ a 
Oznámení o výši úhrady nákladů. Náklady dosud nebyly uhrazeny. 
 
(žádost byla podána dne  08.01.2016, oznámení o prodloužení lhůty dne 11.01.2016, 
oznámení o úhradě dne 29.01.2016 –  řešilo Oddělení volených orgánů ÚMČ Praha 1) 
 
8. Žádost o informaci -  všechny podklady a materiály k usnesení Rady městské části 
Praha 1 č. u02_0288 ze dne 06.05.2002 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - všechny podklady a materiály k usnesení Rady městské části 
Praha 1 č. u02_0288 ze dne 06.05.2002.  
Bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14 odst. 7 písm. c) InfZ.   
Informace byly poskytnuty. 



 
 

3 

(žádost byla podána dne  08.01.2016, oznámení o prodloužení lhůty dne 11.01.2016, vyřízena  
dne 02.02.2016 –  řešilo Oddělení volených orgánů ÚMČ Praha 1) 
 
9. Žádost o informaci -  všechny podklady a materiály k usnesením Rady městské části 
Praha 1 a Zastupitelstva městské části Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - všechny podklady a materiály k usnesením Rady městské části 
Praha 1 a Zastupitelstva městské části Praha 1: 
UR15_0899 ze dne 07.07.2015, UR15_1413 ze dne 09.11.2015, UR15_1390 ze dne 
03.11.2015, UZ15_0201 ze dne 15.12.2015. 
Informace byly poskytnuty.  
 
(žádost byla podána dne 08.01.2016 a vyřízena dne  22.01.2016 –  řešilo Oddělení volených 
orgánů ÚMČ Praha 1) 
 
10. Žádost o informaci -  seznam všech došlých faktur vaší městské části v rozsahu 
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného 
plnění, popisu, IČ a názvu příjemce – rok 2010 - 2015 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - seznam všech došlých faktur vaší městské části v rozsahu 
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, 
popisu (pokud je k dispozici), IČ a názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do 
konce roku 2015 včetně.   
Bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů. Náklady dosud nebyly uhrazeny. 
 
(žádost byla podána dne 09.01.2016, oznámení  dne  22.01.2016 –  řešilo Oddělení právní, 
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 
 
11. Žádost o informaci -  investiční plány města pro rok 2016 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - investiční plány města pro rok 2016, rtesp. sznam 
investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2016-
2018, příp. jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo 
dotačních titulů či za jejich podpory. Uved´te: 

- název projektu 
- popis projektu 
- projektovou kancelář (pokud již byl projet vypracován) 
- finanční rozpočet projektu 
- plánovaný termín započetí projektu 
- předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce 

Případně zašlete rozpočet na rok 2016, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím 
dle bodů uvedených výše. 
Městská část Praha 1 nesestavuje investiční plán, ale rozpočet na následující rok. Ten je 
schvalován Zastupitelstvem městské části Praha 1. Rozpočet zahrnuje jmenovitý seznam jak 
investičních, tak neinvestičních akcí, a to především na základě předustanovených limitů pro 
jednotlivé rozpočtové kapitoly. Pro rok 2016 zatím nebyl rozpočet schválen, v současné době 
je rozpočtové provizorium. Schválený rozpočet bude k dispozici na webových stránkách: 
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http://www.praha1cz/cps/rozpocet-mestske-casti.html. 
 
(žádost byla podána dne 11.01.2016 a vyřízena dne 18.01.2016 –  řešilo Oddělení investiční 
ÚMČ Praha 1) 
 
12. Žádost o informaci ve věci činnosti pracovní skupiny „půdy“ a Komise bytové 
politiky   
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – činnost pracovní skupiny „půdy“ a Komise bytové politiky   

- zdali je stále aktivní pracovní skupina „půdy“ 
pracovní skupina „půdy“ již není aktivní  

- jmenný seznam členů této komise 
nejednalo se o komisi, ale o pracovní poradu (skupinu), kterou si dle potřeby svolával 
příslušný zástupce starosty pro oblast majetku, v letech 1998-2002 to byl Ing. Karel Loucký, 
od roku 2002 - 2006 byl zástupcem starosty Petr Burgr, jmenný seznam není k dispozici a 
není nám znám 

- pokud není pracovní skupina „půdy“ již aktivní, uvést datum ukončení činnosti  
datum ukončení činnosti pracovní skupiny „půdy“ nemáme k dispozici, z dostupných 
informací to bylo asi v roce 2006, po tomto datu se již objevuje pojem „majetko-právní 
porada“ (tzv. MAPA) 

- zdali je stále aktivní Komise bytové politiky 
Komise bytové politiky byla zřízena Obvodní radou Prahy 1 ve volebním období 1989-1994  
a již není aktivní, od té doby Rada městské části Praha 1 zřizuje Komise obecního majetku 
 
(žádost byla podána dne 15.01.2016 a vyřízena  dne  28.01.2016 –  řešil Odbor technické a 
majetkové správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 
 
13. Žádost o informaci – datum převodu do osobního vlastnictví v rámci privatizace byt 
1+1 na adrese Žitná 610/13, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – ke kterému dni byl převeden do osobního vlastnictví v rámci 
privatizace byt 1+1 na adrese Žitná 610/13, Praha 1(podlahová plocha 58,20 m2) ve 4.NP, 
který byl KOMA doporučen jako bytová náhrada za uvolněnou část administrativně 
rozděleného bytu na adrese Elišky Krásnohorské 10, Praha 1?  
Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 InfZ, ve spojení s ust. § 2, odst 4 a § 3, 
odst. 3 InfZ a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 
(žádost byla podána dne 15.01.2016 a vyřízena  dne  28.01.2016 –  řešil Odbor technické a 
majetkové správy – oddělení správy nemovitostí a privatizace ÚMČ Praha 1) 
 
14. Žádost o informaci – platební údaje k přestupku 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – platební údaje k pokutě k přestupku. 
Žadatel sdělil, že bere žádost zpět, a proto byla odložena. 
 
(žádost byla podána dne 19.01.2016 a vyřízena  dne  20.01.2016 –  řešilo  Oddělení právní, 
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 
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15. Žádost o informaci – všechny podklady a materiály k usnesení Rady městské části 
Praha 1č. u04_0406 ze dne 24.05.2004 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - všechny podklady a materiály k usnesení Rady městské části 
Praha 1č. u04_0406 ze dne 24.05.2004. 
Bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů. Náklady dosud nebyly uhrazeny. 
 
(žádost byla podána dne 20.01.2016, oznámení dne 04.02.2016  – řešilo Oddělení volených 
orgánů ÚMČ Praha 1) 
 
 16. Žádost o informaci – datum převodu do osobního vlastnictví v rámci privatizace byt 
na adrese Jungmannova 17/3, Praha 1  
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace:  

1. Ke kterému dni byl převeden do osobního vlastnictví v rámci privatizace byt  na adrese  
         Jungmannova 17/3, Praha 1 (schválený Radou městské části Praha 1 pod č. 03_0850 ze  
         dne 03.11.2003, jako bytová náhrada za uvolněnou část administrativně rozděleného  
         bytu na adrese Kozí 857/15)? 
Prodej bytové jednotky č. 17/2 v objektu č.p. 17, Jungmannova 3, byl schválen 27.06.2005 
usnesením Zastupitelstva městské části Praha 1 č. u05_0365 a po zaplacení kupní ceny 
nabyvatelem byl vklad do katastru nemovitosti proveden dne 20.12.2015. 
 
      2. Ke kterému dni byl převeden do osobního vlastnictví v rámci privatizace byt na adrese  
        Kozí 857/15, Praha 1 (sloučený rozhodnutím rady městské části Praha 1 č. 04_0244 ze     
        dne 29.03.2004 s uvolněnou částí administrativně rozděleného bytu? 
Prodej bytové jednotky č. 857/14 v objektu č.p. 857 Kozí 15, byl schválen 28.06.2004 
usnesením Zastupitelstva městské části Praha 1č. u04_0234 a po zaplacení kupní ceny 
nabyvatelem byl vklad do katastru nemovitosti proveden dne 30.04.2004. 
 
(žádost byla podána dne 20.01.2016 a vyřízena  dne  29.01.2016 –  řešil  Odbor technické a 
majetkové správy – oddělení privatizace bytového fondu ÚMČ Praha 1) 
 
17. Žádost o informaci – aktuální seznam všech neobsazených bytů v majetku Městské 
části Praha 1, včetně bytů určených ke stabilizaci zaměstnanců, bytů určených jako 
sociální nebo k prodeji formou výběrových řízení 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - aktuální seznam všech neobsazených bytů v majetku Městské 
části Praha 1, včetně bytů určených ke stabilizaci zaměstnanců, bytů určených jako sociální 
nebo k prodeji formou výběrových řízení apod. 
Seznam všech bytů byl zaslán žadateli. 
 
(žádost byla podána dne 20.01.2016 a vyřízena  dne  04.02.2016 –  řešil  Odbor technické a 
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 
 
18. Žádost o informaci – rekolaudace nebytových prostor na byty v jiných nadzemních 
podlažích domu Na Poříčí 36, Praha 1 
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Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - rekolaudace nebytových prostor nabyty v jiných nadzemních 
podlažích domu Na Poříčí 36, Praha 1v měsíci dubnu 2007- zdroj : rekonstrukce saldokonta 
ze dne 24.09.2012 MČ Praha 1, vyjádření vlastníka k poklesu hrazené částky. Žádost o 
doplnění: 
1. Upřesněte, v kterých nadzemních podlažích domu Na Poříčí 1933/36 došlo k rekolaudaci 
nebytových prostor na byty v roce 2007, jejich přesné umístění, metráž a kopie dokladů, které 
tuto rekolaudaci dokládají. 
V souladu s informacemi, které Vám poskytl Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 1 
v rámci Rozhodnutí o odmítnutí informace čj. UMCP1 132100/2015, spis. zn. I-70/15 
S UMCP1/126051/2015/VÝS-Zj-2/1933, 1934 ze dne 28.08.2015 a to, že rozhodnutí o 
povolení změny stavby – změny užívání nebytových prostor na změnu užívání prostor 
bytových v části 1. NP domu čp. 1933, 1934, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 36 a 38,  
Praha 1 nebylo stavebním úřadem vydáno, ve spojení s informacemi poskytnutými v rámci 
odpovědi na žádost čj. UMCP1 146620/2015, OSNP/2015/528/Bu ze dne 07.10.2015 (zpráva 
Deloitte Advisory s.r.o.) sdělujeme, že ve zprávě Deloitte Advisory s.r.o.) se jednalo o 
chybnou interpretaci informace týkající se stavebních úprav nepodléhajících stavebnímu 
povolení ani ohlášení stavebnímu ´řadu, tedy o rekonstrukci (nikoli rekolaudaci) se současnou 
změnou účelu užívání prostor původně využívaných spol. Factoring KB, a.s. a následně části 
z nich k bytovým účelům spol. Ocean s.r.o. ve 2. NP o celkové výměře 415,65 m2. Uvedená 
chybná interpretace pak byla použita při přípravě odpovědi radního pro oblast majetku – čj. 
125359/2015, 125360/2015 ze dne 07.09.2015. 
2.Připojte dokument Rekonstrukce saldokonta ze dne 24.09.2012. 
Požadovaný dokument byl poskytnut. 
3.Připojte jakékoli listinné důkazy, které umožnily automaticky snížit celkovou hrazenou 
částku na účet Městské části Praha 1o 55%, tj. cca (dle kurzu) o 2,5-3 mil. Kč ročně. 
Tento bod odkazujeme na čl. IV, odst. 3 smlouvy o správě, opravách a údržbě nemovitostí 
uzavřené mezi Městskou částí Praha 1 a spol. ACCT – Rakousko – česká poradní a obchodní 
společnost s.r.o. (EP-SC s.r.o.) ze dne 26.01.1996, tvořící přílohu Odpovědi na žádost o 
poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., čj. 139799/2015, OSNP/2015/654/Bu ze dne 
18.11.2015. V uvedeném článku je konstatováno, že „…se správce zavazuje platit vlastníkovi 
částku ve výši DEM 25,/m2/měsíc za správcem spravované plochy kancelářských a 
prodejních prostor a ATS 10,-/m2/měsíc za správcem spravované byty.“ 
Žádost neobsahovala zákonné náležitosti – ust. § 14 odst. 2 InfZ, a proto byla žadateli zaslána 
k jejich doplnění. Náležitosti byly doplněny. Bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty 
k vyřízení – ust. § 14 odst. 7 písm. c) InfZ. 

 
(žádost byla podána dne 20.01.2016, dne 21.01.2016 zaslána výzva, oznámení o prodloužení 
01.02.2016, vyřízena dne 15.02.2016 – řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení 
správy nemovitostí a privatizace ÚMČ Praha 1) 
 
 
 
 
 
19. Žádost o informaci – zveřejnění nabídky na pronájem prostor v domě na adrese 
Petrská 24, Praha 1   
 
Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace - kdy a kde byla zveřejněna nabídka na pronájem prostor 
v domě na adrese Petrská 24, Praha (druhá výloha směr Těšnov), jak probíhalo výběrové 
řízení? Kopie nájemní smlouvy. 
Jedná se o nebytový prostor na adrese Petrská 1161/24, Praha 1 v 1. NP (druhá výloha směr 
Těšnov). Pronájem tohoto nebytového prostoru byl zveřejněn na úřední desce Městské části 
Praha 1, která je umístěna v budově Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1a na 
stránkách Městské části Praha 1 - http://www.praha1.cz, Pronájmy, prodeje a převody 
nemovitostí MČ Praha 1 – REALITY.PRAHA1.CZ, a to v době od 04.09.2015 do 18.09.2015 
pod pořadovým číslem 11/9/2015(zasláno v příloze č. 1) Nabídky volných nebytových prostor 
z vývěsky září 2015 byly projednány Radou městské části Praha 1 dne 21.10.2015 pod 
usnesením č. UR15_1343 (zasláno v příloze č. 2). 
Vzhledem k tomu, že na základě vývěsky ze září 2015 se nebytový prostor nepronajal, byl na 
pronájem tohoto nebytového prostoru zveřejněn záměr podle § 36, odst. 1, zákona č. 
131/2000 Sb., s cílem zajištění občanské vybavenosti, a to v době od 24.11.2015 do 
08.12.2015 pod pořadovým číslem 85/11-12/2015/Z (příloha č. 3). Došlé žádosti k tomuto 
zveřejněnému záměru projednala Rada městské části Praha 1 dne 14.12.2015 a usnesením 
číslo UR15_1612 schválila uzavření nájemní smlouvy se spol. A-Z Plyn centrum, v.o.s., účel 
nájmu: servis, opravy a prodej plynových spotřebičů a náhradních dílů (příloha č. 4). Dále 
zasíláme kopii smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2016(0005 uzavřenou se spol. A-Z 
Plyn centrum, v.o.s. 
 
(žádost byla podána dne 22.01.2016 a vyřízena dne 03.02.2016 – řešil Odbor technické a 
majetkové správy – oddělení bytů  a nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 
 
 
20. Žádost o poskytnutí informace – investiční plány města pro rok 2016 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - investiční plány města pro rok 2016, resp. seznam stavebních 
projektů, které jsou plánovány městem na rok 2016 a budou financovány z rozpočtů obce 
nebo z jiných veřejných rozpočtů. 

- název projektu 
- stručný popis projektu 
- rozpočet projektu v mil. Kč 
- plánovaný termín započetí projektu 
- přepokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 

Městská část Praha 1 nesestavuje investiční plán, nýbrž rozpočet na následující rok. Rozpočet 
je schvalován Zastupitelstvem Městské části Praha 1 a zahrnuje jmenovitý seznam jak 
investičních akcí, a to především na základě předem stanovených limitů pro jednotlivé 
rozpočtové kapitoly. Pro rok 2016 byl schválen rozpočet, který lze nalézt na webových 
stránkách Městské části Praha 1 – http://www.praha1.cz/cps/rozpocet-mestske-casti.html. 
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 podána dne 28.01.2016 a vyřízena dne 03.02.2016 – řešilo Oddělení investiční  
ÚMČ Praha 1) 
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21. Žádost o poskytnutí informace – byt v domě na adrese Žitná 610/23, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – byt v domě na adrese Žitná 610/23, Praha 1, bytová jednotka 
610/15- podlahová plocha 58,20 m2: 
1. Jaký má aktuální status (myšleno, zdali je byt zařazen jako byt sociální, určen ke stabilizaci 
zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1, pronájmu, prodeji)?  
Bytová jednotka č. 610/15 v domě čp. 610, Žitná 23, Praha 1je určena jako stabilizační bytová 
jednotka pro profese sloužící plnění úkolů obce. 
2. Ke kterému dni a do jaké kategorie byl byt zařazen? 
Na základě Rozhodnutí rady městské části Praha 1 je tato bytová jednotka od října 2006 
určena pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy. 
3. Ke kterému dni byl byt vyřazen z privatizace? 
Tato bytová jednotka z privatizace vyřazena nebyla, nájemní byty, kde jsou smlouvy 
uzavřeny na dobu určitou, nejsou předmětem privatizace, tzn. nemusí se vyřazovat  
(je uzavřena smlouva o nájmu bytu na dobu určitou). 
4. Jaký má Úřad městské části Praha 1 záměr s tímto bytem? 
 Městská část Praha 1 v současné době nepředpokládá změnu ve výše uvedeném zařazení 
bytové jednotky č. 610/15. 
5.Přehled nájemních vztahů od 01.01.2003 do 31.12.2015.  
Bytová jednotka je pronajata zaměstnanci Městské policie hl. m. Prahy. 
6.Zdali je v nájemních smlouvách za období od 01.01.2003 do 31.12.2015 uvedena poznámka 
„bez možnosti privatizace“. 
V nájemní smlouvě uzavřené na bytovou jednotku č. 610/15není  a nemusí bát uvedeno, že se 
jedná o bytovou jednotku „bez možnosti privatizace“, a to na základě zásad pro prodej bytů 
v domech ve vlastnictví města Prahy, svěřených městské části Praha 1, jejich oprávněným 
nájemcům v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb. Tyto zásady byly schváleny zastupitelstvem 
městské části Praha 1 již v roce 1998.  
 
(žádost byla podána dne 29.01.2016 a vyřízena dne 10.02.2016 – řešil Odbor technické a 
majetkové správy -  oddělení bytů  a nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 
 
22. Žádost o poskytnutí informace – administrativně rozdělený byt v domě Elišky 
Krásnohorské 10, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – administrativně rozdělený byt v domě Elišky Krásnohorské 
10, Praha 1- 2. NP: 

- ke kterému dni byl tento administrativně rozdělený byt podle rozhodnutí stavebního 
úřadu určen k bydlení? 

Byt byl určen k bydlení – kolaudován dle kolaudačního rozhodnutí č.j. III – 16223/21 dne 
29.12.1921. 
 
 (žádost byla podána dne 29.01.2016 a  vyřízena dne 10.02.2016 – řešil Odbor technické a 
majetkové správy – oddělení technicko-provozní  ÚMČ Praha 1)  
 
23. Žádost o poskytnutí informace – nájem plakátovací plochy u vstupu do Vojanových 
sadů 
 
Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace - nájem plakátovací plochy u vstupu do Vojanových sadů 
směrem k domu č.p. 112/19 v ulici U Lužického semináře: 

- má Agentura Pro Vás s.r.o. na uvedenou plakátovací plochu uzavřenu nájemní 
smlouvu s Městskou částí Praha 1? 

- jakou plochu v m2 Agentura Pro Vás s.r.o. reálně využívá? 
- byla vyzvána Agentura Pro Vás s.r.o. k doplacení bezdůvodného obohacení za užívání 

plakátovací plochy, či byla vyzvána k sjednání nápravy jiným způsobem, jakým?  
Žadateli bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů  - § 17 InfZ. Náklady dosud nebyly 
uhrazeny.  
 
(žádost byla podána dne 01.02.2016, dne 10.2.2016 zasláno oznámení – řešil Odbor technické 
a majetkové správy - oddělení  správy nemovitostí a privatizace ÚMČ Praha 1) 
 
24. Žádost o poskytnutí informace – kopie smlouvy – spol. HOP ON – HOP OFF - 
oprávnění využívání nástupní a výstupní místo v ulici Na Příkopě a v okolí Slovanského 
ostrova, Praha 1- minibusy 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí informace - kopie smlouvy uzavřené mezi Městskou částí Praha 1a spol. 
HOP ON – HOP OFF, na základě které je tato společnost oprávněna využívat nástupní a 
výstupní místo v ulici Na Příkopě a v okolí Slovanského ostrova, Praha 1pro minibusy, které 
tato společnost provozuje. 
Uzavírání uvedených smluv není v kompetenci Úřadu městské části Praha 1, a prot byla 
žádost v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) odložena. 

 
(žádost byla podána dne 05.02.2016 a vyřízena dne 08.02.2016 – řešilo  Oddělení právní, 
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 
 
25. Žádost o informaci – účetní systémy užívaných k evidenci faktur  z let 2010 až 2015 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace:  
 
a) jaké účetní systémy užívala vaše městská část k evidenci k evidenci faktur z let  
    2010 - 2015? 
Úřad městské části Praha 1 v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., evidoval 
účetní záznamy přijaté účetní jednotkou v letech 2010 – 2015 v „účetním systému“ mySAP 
ERP, verze komponent ECC 6.0 
b) jaké formáty exportů tyto účetní systémy umožňují vytvářet? 
Tento „účetní systém“ umožňuje vytvářet exporty ve  formátech TXT, XLS, RTF, HTML. 
c) jaké typy dat tyto účetní systémy u jednotlivých položek (faktur) umožňují evidovat? 
Tento „účetní systém“ umožňuje evidovat u účetních záznamů zejména ty údaje, které jim 
předepisuje zákon po účetnictví č. 563/1991 Sb., tj. především: 

- označení účetního dokladu 
- obsah účetního případu a jeho účastníky 
- peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství 
- okamžik vyhotovení účetního dokladu   
- okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d) 
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- podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový 
záznam osoby odpovědné za jeho vyúčtování  

 
(žádost byla podána dne 08.02.2016 a vyřízena dne 23.02.2016 – řešilo Oddělení právní, 
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 
 
26. Žádost o informaci – kopie kupní smlouvy uzavřené mezi vámi a paní …… 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - kopie kupní smlouvy 4230532003 uzavřené mezi vámi a paní 
……, včetně příloh 
byla zaslána Výzva k doplnění žádosti – ust. § 14 odst. 2 Infz. Náležitosti byly doplněny  
a požadované informace poskytnuty. 
 
(žádost byla podána, výzva zaslána a náležitosti doplněny dne 10.02.2016, vyřízena dne 
17.02.2016  – řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení správy nemovitostí a 
privatizace ÚMČ Praha 1) 
 
 
27. Žádost o poskytnutí informace – zasílání informací souvisejících s omezením vjezdu 
do ulic Maiselova a U Starého hřbitova, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - zasílání aktuálních informací souvisejících s omezením 
vjezdu do ulic Maiselova a U Starého hřbitova, Praha 1 
Žádost není ve smyslu InfZ.  
 
(žádost byla podána dne a předána odboru dopravy 10.02.2016  – řešil Odbor dopravy ÚMČ 
Praha 1) 
 
28. Žádost o poskytnutí informace – důvodová zpráva k usnesení Rady městské části 
Praha 1 UR12_1131 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace:   

-  důvodová zpráva k usnesení Rady městské části Praha 1 UR12_1131ze dne 
14.08.2012 

- zápis z 28. schůze Rady  městské části Praha 1v roce 2008, konané dne 14.08.2012 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 13.02.2016 a vyřízena dne 22.02.2016 – řešilo Oddělení volených 
orgánů ÚMČ Praha 1) 
 
29. Žádost o poskytnutí informace ve věci provádění kontrolních prohlídek stavby,  
Pod Bruskou 6, Praha 1  
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace, zda v návaznosti na stavební povolení č.j. 23389-1969-M-3-d-
136 ze dne 16.02.1971 byly  prováděny pracovníky stavebního úřadu kontrolní prohlídky 
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stavby, dům Pod Bruskou 6, Praha 1. V případě, že ano, žádám o předání xerokopií včetně 
kopie kolaudačního rozhodnutí. 
Žadateli bylo zasláno Oznámení o úhradě nákladů. Náklady dosud nebyly uhrazeny.  
 
(žádost byla podána dne 16.02.2016, oznámení dne 29.02.2016 – řešil Odbor výstavby  ÚMČ 
Praha 1) 
 
30. Žádost o informaci – materiály ke všem usnesením ze 4. zasedání Rady městské části 
Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o zastupitele v souladu s § 51 odst. 3 písm. b) ve spojení s § 87 odst. 2 zákona  
č. 131 /2000 Sb., o hlavním městě Praze o poskytnutí informace - materiály ke všem 
usnesením ze 4. zasedání Rady městské části Praha , které se konalo dne 09.02.2016.  
Rada městské části Praha 1, v souladu se zákonem o hlavním městě Praze, schválila svůj 
Jednací řád, který upravuje základní úkoly, přípravu a svolávání schůzí rady, pravidla jejího 
jednání a usnášení, formu zápisu, způsob zabezpečování a organizačně technické otázky její 
činnosti. V souladu s tímto jednacím řádem jsou doručovány materiály členům rady, 
předsedům výborů zastupitelstva a dalším účastníkům schůze. Pro potřeby schůze Rady 
městské části Praha 1 jsou často obsahem důvodové zprávy a přílohy, které obsahují citlivé 
osobní údaje a jsou určeny pouze členům rady. Tyto materiály nejsou zveřejňovány a není 
potřeba je tedy anonymizovat, neboť členové rady, disponující těmito materiály, jsou si toho 
plně vědomi. Tato skutečnost vyplývá ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  
a uplatňuje se § 70 v souvislosti s § 94 tohoto zákona. 
Žadatel zaslal Odvolání proti odepření informací, bylo postoupeno nadřízenému orgánu – 
Magistrátu hl. m. Prahy, který svým rozhodnutím nařídil žádost vyřídit.  
Požadované informace byly poskytnuty. 
  
(žádost byla podána dne 09.02.2016, vyřízena dne 11.02.2016, odvolání dne 16.02.2016, 
rozhodnutí MHMP 08.03.2016, vyřízena dne 25.03.2016 – řešil starosta a  Oddělení právní, 
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 
 
31. Žádost o informaci – seznam přijatých faktur za roky 2011-2015, účetní systém 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost zastupitele v souladu s § 51 odst. 3 písm. c) ve spojení s § 87 odst. 2 zákona č. 131 
/2000 Sb., o hlavním městě Praze o poskytnutí informace - seznam přijatých faktur za roky 
2011-2015 tak, jak jsou evidovány v účetním systému, a to minimálně v rozsahu:  
datum úhrady, popis, fakturovaná částka, příjemce peněz a smlouva, na kterou se váže.  
Žádost je posuzována jako žádost zastupitele. 
 
(žádost byla podána dne 16.02.2016 – řeší Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ  
Praha 1) 
 
 
32. Žádost o poskytnutí informace – platné smlouvy v kompletním znění, které uzavřela 
Městská část Praha 1 s třetími stranami k nemovitosti Dlouhá 618/14, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
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Žádost zastupitele v souladu s § 51 odst. 3 písm. c) ve spojení s § 87 odst. 2 zákona  
č. 131 /2000 Sb., o hlavním městě Praze o poskytnutí informace – všechny platné smlouvy 
v kompletním znění včetně příloh, které uzavřela s třetími stranami Městská část Praha 1 
k nemovitosti na adrese Dlouhá 618/14, Praha 1(budovy na parcelním čísle 739/1 a 739/2). 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
 
 
(žádost byla podána dne 16.02.2016 a vyřízena dne 25.03.2016  – řešilo Oddělení právní, 
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 
 
33. Žádost o poskytnutí informace – podklady ke všem usnesením Rady městské části 
Praha 1 – uzavření nájemních smluv k bytu 1161/26 v domě na adrese Petrská 24, 
Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – materiály a podklady ke všem usnesením Rady městské části 
Praha 1 – uzavření nájemních smluv k bytu 1161/26 v domě na adrese Petrská 24, Praha 1,  
a to od 01.01.1995 do 15.04.2002. 
Bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14 odst. 7 písm. c) InfZ.  
V uvedeném období Rada městské části Praha 1 o uzavření nájemních smluv k bytu 1161/26 
v domě na adrese Petrská 24, Praha 1 nerozhodovala. 
 
(žádost byla podána dne 18.02.2016, oznámení dne 03.03.2016, vyřízena dne 14.03.2016 – 
řešilo Oddělení volených orgánů ÚMČ Praha 1) 
 
34. Žádost o poskytnutí informace - datum navržení bytu č. 18/14v domě Žatecká 5, 
Praha 1mezi byty určené ke stabilizaci výkonu pracovní činnosti Úřadu městské části 
Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – ke kterému dni byl byt č. 18/14v domě Žatecká 5, Praha 1  
navržen mezi byty určené ke stabilizaci výkonu pracovní činnosti Úřadu městské části Praha 
1a fungování Městské části Praha 1, žádám o zaslání podkladů a materiálů k výše 
uvedenému. 
Předmětný byt nebyl předložen Radě městské části Praha 1 k rozhodnutí o konkrétním určení, 
tedy k určení, že se jedná o byt určený ke stabilizaci zaměstnance.     
 
(žádost byla podána dne 18.02.2016 a vyřízena dne 04.03.2016 – řešilo Oddělení právní, 
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  
 
35. Žádost o poskytnutí informace týkající se přestupkových řízení podle zákona č. 
200/1990 Sb. 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace týkající se přestupkových řízení podle zákona č. 200/1990 Sb.: 
  

• na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi - § 30 PřestZ 
• proti veřejnému pořádku - § 47 PřestZ 
• občanskému soužití - § 49 PřestZ 
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• majetku - § 50 PřestZ 
za období let 2013, 2014, 2015. 
1. Počet shora označených přestupkových řízení v předmětných obdobích 
2. Průměrná doba trvání řízení ve sledovaných obdobích, je-li tato úřadem evidována. 
3. Výsledek přestupkových řízení: 
 
a) počet pravomocných rozhodnutí o uložení sankce 
b) počet pravomocných rozhodnutí o spáchání přestupku a upuštění od sankce 
c) počet případů, kdy bylo pravomocně rozhodnuto jinak (odloženo nebo zastaveno) 
d) počet případů, jež nebylo možno projednat pro uplynutí prekluzivní lhůty 
e) v kolika případech dosud nebylo rozhodnuto (přestupkové řízení stále běží) 

Dle vzoru v příloze – do tabulky. 
Bylo zasláno oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14 odst. 7 písm. c) InfZ. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 20.02.2016, oznámení dne 25.02.2016 a  vyřízena dne 14.03.2016 – 
řešil Odbor občansko správních agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)  
 
36. Žádost o poskytnutí informace – podklady k návrhu na uzavření smíru v průběhu 
soudního řízení, který byl podán na podatelně Úřadu městské části Praha 1 dne 
08.12.2014 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – všechny podklady a materiály k návrhu na uzavření smíru 
v průběhu soudního řízení, který byl podán na podatelně Úřadu městské části Praha 1 dne 
08.12.2014. 
Byla zaslána Výzva k upřesnění žádosti - § 14 odst. 5, písm. b) Infz. Upřesnění: jedná se o 
soudní řízení č. 18 C 104/2012, vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1. 
Uváděný návrh na uzavření smíru v průběhu soudního řízení podaný dne 08.12.2014 na 
podatelně Úřadu městské části Praha 1 úřad neeviduje. Rada městské části Praha 1 
rozhodovala o Vašem návrhu soudního smíru ze dne 24.09.2013, který byl zamítnut. 
Následně jste obdržel vyjádření k vašemu návrhu soudního smíru ze dne 09.09.2015. 
(žádost byla podána dne 23.02.2016, výzva dne 25.02.2016, upřesněna dne 29.02.2016 a  
vyřízena dne 15.03.2016 – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  
  
37. Žádost o poskytnutí informace – podklady k usnesení Rady městské části Praha 1  ze 
dne 21.10.2002 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – všechny podklady a materiály k usnesení Rady městské části 
Praha 1  č. u02_0661 ze dne 21.10.2002. 
Bylo zasláno oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14 odst. 7 písm. c) InfZ. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 23.02.2016, oznámení dne 03.03.2016 a  vyřízena dne 18.03.2016 – 
řešilo Oddělení volených orgánů ÚMČ Praha 1)  
 
38. Žádost o poskytnutí informace – odpadkové koše zn. BigBelly   
 
Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace – odpadkové koše zn. BigBelly, umístěné na území Městské 
části Praha 1: 

- výše pořizovacích nákladů 
      0,- Kč.  
výše provozních nákladů (za rok) rozdělenou na jednotlivé koše a backend 
- Všechny zúčastěné strany nesou vlastní náklady. Nádoby byly zapůjčeny za nulové 

náklady. Společnost VERB Group s.r.o. zajišťuje instalaci nádob v lokalitě, servis, 
čištění nádob a připojení k programu CLEAN. Svoz odpadu z nádob zajišťuje spol. 
CDV Služby s.r.o., v rámci pilotního projektu bezplatně. Přípravu podkladu pro 
instalaci a předláždění okolí zajistila spol. DAP s.r.o., v rámci pilotního projektu 
bezplatně. 

- měsíční výše licenčních poplatků, které Městská část Praha 1, nebo jiná společnost, 
jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 1, platí za provoz těchto košů. Výši žádám 
uvést za každý jeden měsíc v období posledních dvanácti a pro každý jeden měsíc 
zvlášt´ 
0,- Kč. 
Připojení k programu CLEAN zajišťuje společnost VERB Group s.r.o. na své náklady. 

- veškeré smlouvy, které uzavřela Městská část Praha 1, nebo jiná společnost, jejímž 
zřizovatelem je Městská část Praha 1, k softwarovému vybavení výše zmíněných košů 
Smlouva o softwarovém vybavení nádob Bigbelly a Smartbelly mezi městskou částí 
Praha 1 a další stranou nebyla ke dni 09.03.2016 uzavřena. Zkušební provoz solárních 
odpadových nádob Bigbelly a Smartbelly probíhá na základě Memoranda ze dne 
01.07.2015. 

Pilotní projekt zkušebního provozu solárních odpadových nádob Bigbelly Solar Compactor a 
Smartbelly byl spuštěn 20. června 2015 v lokalitě Městská část Praha 1. Partneři zkušebního 
provozu solárních odpadových nádob: 
Městská část Praha 1, VERB Group s.r.o., CDV Služby s.r.o., DAP a.s.  
 
(žádost byla podána dne 24.02.2016 a  vyřízena dne 09.03.2016 – řešil zástupce starosty - 
oblast informatiky, dopravy a úklidu MČ Praha 1)  
 
39. Žádost o poskytnutí informace – kopie anonymního dopisu a podklady k bodu č. 5 
v usnesení rady č. UR15_0028 ze dne 08.01.2015 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – kopie anonymního dopisu a všech podkladů k bodu č. 5 
v usnesení rady č. UR15_0028 ze dne 08.01.2015, kopie všech nápravných opatření a řešení, 
které byly učiněny v souladu s anonymním dopisem odborem technické a majetkové správy. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 23.02.2016 a  vyřízena dne 08.03.2016 – řešil Odbor technické a 
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 
 
40. Žádost o poskytnutí informace – datum administrativně rozdělení bytu v domě č.p. 
123, Elišky Krásnohorské 10, Praha 1  
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – ke kterému dni byl administrativně rozdělen byt ve 2. NP 
v domě č.p. 123, Elišky Krásnohorské 10, Praha 1, dále žádám podklady a materiály včetně 
kolaudačního rozhodnutí o administrativním rozdělení bytu.  
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Bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů, které byly uhrazeny.  
Byt ve 2 NP domu č.p. 123, Elišky Krásnohorské 10, Praha 1 byl administrativně rozdělen 
výměrem Obvodního národního výboru v Praze 1 č.j. C 54039/50-1.IX-Sch ze dne 
16.11.1950 (kopie zaslána), kolaudační rozhodnutí k uvedenému rozdělení nebylo dohledáno. 
 
(žádost byla podána dne 23.02.2016, oznámení dne 04.03.2016 a vyřízena dne 14.03.2016 – 
řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ  
Praha 1) 
 
41. Žádost o poskytnutí informace – podklady k usnesení rady č. u05_0018 ze dne 
10.01.2005 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – všechny podklady a materiály k usnesení rady č. u05_0018 ze 
dne 10.01.2005. 
Bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů, které byly uhrazeny. Informace byly 
poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 23.02.2016, oznámení dne 08.03.2016 a vyřízena dne 16.03.2016 – 
řešilo Oddělení volených orgánů ÚMČ Praha 1) 
 
42. Žádost o poskytnutí informace – podklady k usnesení rady č. UR12_0009 ze dne 
03.01.2012 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – všechny podklady a materiály včetně stanoviska Komise 
obecního majetku k usnesení rady č. UR12_0009 ze dne 03.01.2012. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
  
(žádost byla podána dne 23.02.2016 a vyřízena dne 09.03.2016 – řešilo Oddělení volených 
orgánů ÚMČ Praha 1) 
 
43. Žádost o poskytnutí informace – podklady k usnesení rady č. u04_0406 ze dne 
24.05.2004 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – všechny podklady a materiály k usnesení rady č. u04_0406 ze 
dne 24.05.2004. 
Bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů, které byly uhrazeny. Informace byly 
poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 23.02.2016, oznámení dne 08.03.2016 a vyřízena dne 16.03.2016 – 
řešilo Oddělení volených orgánů ÚMČ Praha 1) 
 
44. Žádost o poskytnutí informace – podklady k návrhu na uzavření smíru v průběhu 
soudního řízení – podán dne 09.09.2015 
 
Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace – všechny podklady a materiály k návrhu na uzavření smíru 
v průběhu soudního řízení, který byl podán na podatelně Úřadu městské části Praha 1 dne 
09.09.2015. 
Byla zaslána Výzva k upřesnění žádosti - o jaké soudní řízení se jedná - § 14 odst. 5, písm. b) 
InfZ. 
Upřesnění: jedná se o soudní řízení č. 18 C 104/2012, vedeném u Obvodního soudu pro 
Prahu 1. 
 
(žádost byla podána dne 23.02.2016, výzva dne 26.02.2016, upřesněna dne 29.02.2016  a 
vyřízena dne 15.03.2016 – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 
 
45. Žádost o poskytnutí informace – podklady k dopisu Radě městské části Praha 1 – 
podán dne 26.10.2009  
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – všechny podklady a materiály k dopisu adresovanému Radě 
městské části Praha 1, který byl podán na podatelně Úřadu městské části Praha 1 dne 
26.10.2009. 
Byla zaslána Výzva k upřesnění žádosti – číslo jednací, které bylo podatelnou přiděleno - § 14 
odst. 5, písm. b) InfZ. 
Upřesnění: jedná se o soudní řízení č. 18 C 104/2012, vedeném u Obvodního soudu pro 
Prahu 1 – není zřejmé o jaký dopis se jedná.  
Byla zaslána 2. Výzva k upřesnění žádosti. Dosud nebyla upřesněna. 
 
(žádost byla podána dne 23.02.2016, 1. výzva dne 26.02.2016, upřesnění 29.02.2016, 2. výzva 
dne 07.03.2016 – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 
 
46. Žádost o poskytnutí informace – podklady k usnesení rady č. UR13_1586 ze dne 
05.11.2013 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – všechny podklady a materiály k usnesení Rady městské části 
Praha 1 č. UR13_1586 ze dne 05.11.2013. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 23.02.2016 a vyřízena dne 09.03.2016 – řešilo Oddělení volených 
orgánů ÚMČ Praha 1) 
 
47. Žádost o poskytnutí informace – podklady k materiálu „Schéma variant řešení 
prodeje administrativně rozdělených bytů“ 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – všechny podklady k materiálu „Schéma variant řešení 
prodeje administrativně rozdělených bytů“- pracovní text ke dni 06.06.2003 vypracovaný 
OMS a následnou oficiální verzi včetně data schválení Radou městské části Praha 1.  
Bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14 odst. 7 písm. c) InfZ. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
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(žádost byla podána dne 23.02.2016, oznámení dne 07.03.2016 a  vyřízena dne 14.03.2016 – 
řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení správy nemovitostí a privatizace ÚMČ 
Praha 1)  
 
48. Žádost o poskytnutí informace – kopie mandátní smlouvy uzavřené den 17.02.2000 
mezi Městskou částí Praha 1 a spol. Navatyp a.s. 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – kopie mandátní smlouvy uzavřené den 17.02.2000 mezi 
Městskou částí Praha 1 a spol. Navatyp a.s. 
Povinný subjekt požadovanou informací nedisponuje. Reálně nedisponuje žádanými 
informacemi, neboť žádná smlouva mezi  Městskou částí Praha 1 a spol. Navatyp a.s. nebyla 
dne 17.02.2000 uzavřena. 
 
(žádost byla podána dne 23.02.2016 a vyřízena dne 07.03.2016 – řešilo Oddělení právní, 
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  
 
49. Žádost o poskytnutí informace – podklady k usnesení rady č. 04_0283 ze dne 
19.04.2004 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – podklady a materiály k usnesení rady č. 04_0283 ze dne 
19.04.2004 
Bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů, které byly uhrazeny. Informace byly 
poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 23.02.2016, oznámení dne 08.03.2016 a vyřízena dne 16.03.2016 – 
řešilo Oddělení volených orgánů ÚMČ Praha 1) 
 
50. Žádost o poskytnutí informace – zápis, podklady a materiály k usnesení KOMA, bod 
23.4 – Novomlýnská 1293/3, Praha 1 - žádost nájemce o náhradní byt 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - zápis, podklady a materiály k usnesení KOMA (Komise 
majetku), kde pod bodem  23.4  ve věci Novomlýnská 1293/3, Praha 1 - žádost nájemce o 
náhradní byt tento poradní orgán Rady městské části Praha 1 odhlasoval takto: KOMA nemá 
jasný závěr. 
Proč tento poradní orgán uvedl ve svém rozhodnutí špatně adresu Novomlýnská 1238/3? 
Žádám o kopii prezenční listiny. 
Ze žádosti není patrné, na jakém zasedání KOMA projednávala předmětnou záležitost. 
K uvedení adresy Novomlýnská 1293 na místo 1238 došlo pravděpodobně chybným zápisem. 
tato chyba však neměla vliv na obsahovou podstatu projednávané věci. 
 
(žádost byla podána dne 23.02.2016, oznámení dne 09.03.2016 a vyřízena dne 16.03.2016 – 
řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 
 
51. Žádost o informaci – podklady k usnesení rady č. u05_0618 ze dne 22.08.2005 
 
Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace – podklady a materiály k usnesení rady č. u05_0618 ze dne 
22.08.2005 
Bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů, které byly uhrazeny. Informace byly 
poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 23.02.2016, oznámení dne 08.03.2016 a vyřízena dne 16.03.2016 – 
řešilo Oddělení volených orgánů ÚMČ Praha 1) 
 
52. Žádost o informaci – objekt Josefov č.p. 209, pozemek st. p. 59, katastrální území 
Josefov, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - objekt Josefov č.p. 209, pozemek st. p. 59, katastrální území 
Josefov, Praha 1: 
a) zda jsou ve vztahu k pozemku v předmětné lokalitě vedena u úřadu jakákoliv správní řízení, 
podle stavebního zákona či jiných právních předpisů (např. zákon č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů). Pokud takováto řízení 
vedena jsou, žádáme o kopie příslušných usnesení o zahájení správního řízení.  
Od doby výstavby objektu a jeho kolaudace z roku 1909 proběhlo několik stavebních řízení, 
např. instalace plynového etážového topení, kolaudace z roku 1988, kolaudační rozhodnutí o 
změně užívání nebytových prostorů z roku 1993, 1996, úprava fasády domu z roku 1997, 
ohlášení udržovacích prací z roku 2006. 
b) zda bylo ve vztahu k pozemkům v předmětné lokalitě vydáno úřadem podle stavebního 
zákona ode dne 01.01.2013 jakékoliv územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, 
souhlas s ohlášeným stavebním záměrem, uzavřena veřejnoprávní smlouva o umístění stavby 
čí povolení stavby, či vydán obdobný správní akt. Pokud ano, žádáme o  kopie příslušných 
správních aktů či veřejnoprávních smluv. 
Zdejší stavební úřad nevydal žádné územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, 
souhlas s ohlášeným stavebním záměrem, neuzavřel veřejnoprávní smlouvy od 01.01.2013 do 
dnešního dne tj. 07.03.2016. 
 
(žádost byla podána dne 24.02.2016 a vyřízena dne 07.03.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ  
Praha 1) 
 
53. Žádost o poskytnutí informace – zápis z 20. schůze Rady městské části Praha 1 
konané dne 10.06.2014 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: 
 - zápis z 20. schůze Rady městské části Praha 1 konané dne 10.06.2014, a to pouze část, 
která se týká usnesení UR14_0830 
- seznam členů Rady městské části Praha 1, kteří se zúčastnili této schůze a kteří pro toto 
usnesení hlasovali (v případě, že tyto informace nebudou obsaženy v zápise dle předchozího 
bodu) 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
 
(žádost byla podána dne 29.02.2016 a vyřízena dne 14.03.2016  – řešilo Oddělení volených 
orgánů ÚMČ Praha 1) 
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54. Žádost o poskytnutí informace – kopie z kontrolní prohlídky dne 21.11.2013 v domě 
Pod Bruskou 136, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – kopie z kontrolní prohlídky dne 21.11.2013 v domě  
Pod Bruskou 136, Praha 1. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 01.03.2016  a vyřízena dne 10.03.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 
Praha 1) 
 
55. Žádost o poskytnutí informace – kopie důkazu, že byla v objektu Pod Bruskou 136, 
Praha 1 použita bourací kladiva, fotodokumentace a geologický rozbor materiálu 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – kopie důkazu, že byla v objektu Pod Bruskou 136, Praha 1 
použita bourací kladiva, fotodokumentace a geologický rozbor materiálu v kontejneru, 
shodujícím se svým složením se skalním masivem pod stavbou.  
Bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů. Žadatel zaslal stížnost na výši nákladů. 
Stížnost byla postoupena nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy. 
 
(žádost byla podána dne 01.03.2016, oznámení dne 15.03.2016, stížnost dne 22.03.2016, 
postoupeno dne 29.03.2016 – řešil Odbor výstavby a Oddělení právní, kontroly a stížností 
ÚMČ Praha 1)  
 
56. Žádost o poskytnutí informace – způsob měření hladiny hluku a vibrací ve 
venkovním i vnitřním prostoru v objektu Pod Bruskou 13, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - způsob měření hladiny hluku a vibrací ve venkovním i 
vnitřním prostoru v objektu Pod Bruskou 13, Praha 1, zda měření provedla autorizovaná 
firma, zda je pořízen protokol o měření. Jestliže ano, žádám o kopii. 
Bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů. Žadatel zaslal stížnost na výši nákladů. 
Stížnost byla postoupena nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy. 
 
(žádost byla podána dne 01.03.2016, oznámení dne 15.03.2016, stížnost dne 22.03.2016, 
postoupeno dne 29.03.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)  
 
57. Žádost o poskytnutí informace – počet podnětů/stížností k podomnímu prodeji 
v České republice, který obdržel váš živnostenský úřad za rok 2014 a 2015 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – počet podnětů/stížností k podomnímu prodeji v České 
republice, který  obdržel váš živnostenský úřad za rok 2014 a 2015 
Byla zaslána Výzva k upřesnění žádosti – ust. § 14odst. 2, písm. b) InfZ – ze žádosti není 
patrné, kterému povinnému subjektu je určena. Žádost nebyla dosud upřesněna. 
 
(žádost byla podána dne 01.03.2016, výzva dne 04.03.2016 – řešilo Oddělení právní, kontroly 
a stížností ÚMČ Praha 1)  
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58. Žádost o poskytnutí informace – participace veřejnosti a aktivita spolků na 
územních řízeních v městských částech Prahy 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – participace veřejnosti a aktivita spolků na územních řízeních 
v městských částech Prahy: 
1. Kolik spolků mělo za poslední tři roky podanou žádost o účast na územních řízeních? 
2. Kolik spolků mělo za poslední tři roky podanou žádost o účast na řízeních o vydání    
    stavebního povolení? 
3. Kolik spolků se za poslední tři roky zúčastnilo územního řízení? 
4. V kolika případech podaly spolky odvolání?  
5. V kolika případech podaly spolky žalobu proti rozhodnutí o odvolání? 
Bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů, které nebyly dosud uhrazeny. 
 
(žádost byla podána dne 03.03.2016, oznámení dne 15.03.2016 – řešil Odbory výstavby ÚMČ 
Praha 1)  
 
59. Žádost o poskytnutí informace – povolení vydané Odborem dopravy Úřadu městské 
části Praha 1 k výjimce na místních komunikacích II. a III. třídy  
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – povolení vydané Odborem dopravy Úřadu městské části 
Praha 1 k výjimce na místních komunikacích II. a III. třídy: 
1. Kolik povolení tohoto typu s platností pro rok 2016 bylo úřadem vydáno?  
Vydáno 68 povolení. 
2. Z jakých důvodů jsou povolení tohoto typu vydávána? 
Služební důvody, bezpečnostní důvody, sociální služby, úklid komunikací, servisní  
a opravárenské práce na Staroměstské orloji, průjezd tahače s dekorací s návěsem 
jednosměrnou ulicí. 
3. Uved´te  jména žadatelů o povolení tohoto typu, kterým byla povolení pro rok 2016 udělena 
a kterým byla žádost zamítnuta. 
Úřad městské části Praha 1, Národní bezpečnostní úřad, Středisko sociálních služeb, CDV 
služby s.r.o., L. HAINZ spol. s.r.o., Národní divadlo. Všem žadatelům byla žádost vyřízena 
kladně. 
 
(žádost byla podána dne 08.03.2016 a  vyřízena dne 22.03.2016 – řešil Odbor dopravy MČ 
Praha 1)  
 
60. Žádost o poskytnutí informace – pokyn k rozhodnutí S UMCP1/130219/2015-VÝs-
Bu-3/136 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – z čí iniciativy nebo pokynu bylo sepsáno rozhodnutí 
S UMCP1/130219/2015-VÝs-Bu-3/136, když dne 20.11.2015 byla podána námitka na 
podjatost v této věci. 
Bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů, které nebyly dosud uhrazeny. 
 
(žádost byla podána dne  08.03.2016, oznámení dne 22.03.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 
Praha 1) 
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61. Žádost o poskytnutí informace – kopie důkazu o provedení úpravy krovu v objektu 
Pod bruskou 136, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - kopie důkazu o provedení úpravy krovu v objektu Pod 
Bruskou 136, Praha 1 
 Bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů, které nebyly dosud uhrazeny.  
 
(žádost byla podána dne 15.03.2016, oznámení dne 29.03.2016 – řešil  Odbor výstavby ÚMČ  
Praha 1) 
 
62. Žádost o poskytnutí informace – zápis anonymního udání, neinformovanost 
vlastníků o provádění místního šetření  dne 21.11.2013, Pod Bruskou 136, Praha 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace:  
-  zápis anonymního udání či sdělení telefonního čísla, ze kterého bylo voláno 
- z jakého důvodu nebyli informováni vlastníci o provádění místního šetření  dne 21.11.2013  
  v domě Pod Bruskou 136, Praha 1    
Bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů, které nebyly dosud uhrazeny.  
 
(žádost byla podána dne 15.03.2016, oznámení dne 29.03.2016 – řešil  Odbor výstavby ÚMČ  
Praha 1) 
 
63. Žádost o informaci – provozní náklady odpadkových košů zn. Bigbelly  
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace : 

- jaké jsou  provozní náklady „inteligentních odpadkových košů“ zn. Bigbelly, které 
Úřad městské části Praha 1 umístil na území této městské části. Tyto náklady žádám 
rozdělené na náklady na jednotlivé koše a backend 

Městská část Praha 1 nenese žádné provozní náklady u pilotního provozu „inteligentních 
odpadkových košů“ zn. Bigbelly.  
- text memoranda, uzavřeného dne 1.7.2015, na základě něhož je provoz výše zmíněných 

košů umožněn 
Memorandum o spolupráci mezi Městskou částí Praha 1 a společností VERB Group s.r.o. 
bylo poskytnuto. 
 
(žádost byla podána dne 22.03.2016 a vyřízena dne 06.04.2016 – řešil zástupce starosty    
ÚMČ Praha 1) 
 
64. Žádost o informaci – kopie anonymního udání ze dne 21.07.2014 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - kopie anonymního udání ze dne 21.07.2014, či sdělení 
z jakého telefonního čísla bylo voláno. 
Povinný subjekt požadovanou informací nedisponuje -  bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti. Podle ust. § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., se povinnost poskytovat informace 
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. 
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(žádost byla podána dne 22.03.2016 a vyřízena dne 05.04.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ  
Praha 1) 
 
65. Žádost o poskytnutí informace – odměny vedoucího oddělení právního, kontroly a 
stížností Úřadu městské části Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – výše a zdůvodnění odměn vedoucího Oddělení právního, 
kontroly a stížností Úřadu městské části Praha 1, uvedeno za každý měsíc zvlášt´. 
Byla zaslána Výzva k upřesnění žádosti - § 14 odst. 2 InfZ – ze žádosti musí být zřejmé, 
kterému povinnému subjektu je určena.  
Žádost byla upřesněna a informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 23.03.2016, výzva 29.03.2016,  vyřízena dne 13.04.2016  – řešilo 
Oddělení personální ÚMČ Praha 1) 
 
66. Žádost o poskytnutí informace – nejvyšší pravomocné pokuty uložené v období od  
1. ledna 2015 do 29. února 2016 živnostenským odborem 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – jaké nejvyšší pravomocné pokuty uložil v období od 1. ledna 
2015 do 29. února 2016 váš živnostenský odbor – přehled deseti nejvyšších pokut. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 29.03.2016  a vyřízena dne 13.04.2016 – řešil Odbor živnostenský 
MČ Praha 1) 
 
67. Žádost o poskytnutí informace – kopie zápisu o závěrečné kontrolní prohlídce a 
kopii kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona – průjezd do dvora,  
Na Poříčí 38, Praha 1 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – kopie zápisu o závěrečné kontrolní prohlídce a kopii 
kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona – „Úprava stávajícího průjezdu do 
dvora, Na Poříčí 38, Praha 1 
Nejedná se o stavbu, která vyžaduje kolaudační souhlas, stavba uvedena do užívání 
následující den po provedení kontrolní prohlídky zápisem do stavebního deníku. Byly splněny 
podmínky, vyplývající z § 119 odst. 2 stavebního zákona. 
 
(žádost byla podána dne 31.03.2016 a vyřízena dne 13.04.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 
Praha 1) 
 
68. Žádost o informaci – fotografie pořízené v domě Pod Bruskou 6, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - fotografie pořízené v domě Pod Bruskou 6, Praha 1: 

- na jaké záznamové zařízení byly pořízeny fotografie (fotoaparát, mobilní telefon) 
Fotoaparát, mobil, které jsou pracovním nástrojem zaměstnanců. 
- kdo je vlastníkem tohoto záznamového zařízení 
Úřad městské části Praha 1. 
- kolik bylo pořízeno fotografií, a to rozepsání na jednotlivá patra domu 
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Bylo vydáno Rozhodnutí o částečném zamítnutí poskytnutí informace - § 15 odst. 1 InfZ. 
- jakým subjektům byly a kdy, jaké fotografie, přeposílány a jakým způsobem 
Bylo vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace - § 15 odst. 1 InfZ. 
Žadatel zaslal Odvolání proti rozhodnutí.  
Odbor výstavby zaslal Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru stavebnímu a územního rozvoje 
Předklad odvolání. 

 
(žádost byla podána dne 04.04.2016, rozhodnutí a vyřízení dne 15.04.2016, odvolání dne 
26.04.2016, předklad dne 04.05.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 
 
69. Žádost o informaci – dokumentace z kontrolní prohlídky v domě Pod Bruskou 6, 
Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – dokumentace z kontrolní prohlídky v domě Pod Bruskou 6, 
Praha 1konané dne 21.11.2013 – č.j. UMCP1/048718/2016ÚVÝS-Bu-3/136.  
Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace. Žadatel je většinovým 
spoluvlastníkem, je účastníkem řízení a má právo nahlížet do spisu, včetně práva činit si 
výpisy. 
 
(žádost byla podána dne 04.04.2016  a vyřízena dne 15.04.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ  
Praha 1) 
 
70. Žádost o poskytnutí informace – kolik otázek položil vašemu úřadu  Ing…….. 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – kolik a jakých otázek položil vašemu úřadu  Ing…….., 
specifikace lhůt, čeho se týkaly? 
Žádost neobsahovala zákonné náležitosti, byla zaslána Výzva k jejich doplnění – ust. § 14 
odst. 2 InfZ. Náležitosti nebyly doplněny, a proto byla žádost odložena. 
 
(žádost byla podána dne 09.04.2016, výzva 11.04.2016,  odložena dne 13.05.2016  – řešilo 
Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 
 
71. Žádost o poskytnutí informace – stavební povolení – UMCP1/129210/2014/VÝS-Bu-
2/1205 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – naskenované stavební povolení UMCP1/129210/2014/VÝS-
Bu-2/1205. 
Žadateli byla zaslána kopie oznámení o stavebním záměru ze dne 18.08.2015, spis.zn. 
UMCP1/129210/2014/VÝS-Bu-2/1205, č.j. UMCP1/132642/2014. 
 
(žádost byla podána dne 13.04.2016  a vyřízena dne 27.04.2016 – řešil Odbor výstavby MČ 
Praha 1) 
 
72. Žádost o poskytnutí informace – jaká osoba přijala anonymní udání dne 21.07.2014 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – jaká osoba přijala anonymní udání den 21.07.2014, jakou 
mělo toto anonymní udání formu (písemné, telefonické, ústní)? 
Správní orgán vydal informace podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. Požadovaná informace byla 
již žadateli opakovaně poskytnuta např. Rozhodnutím ze dne 05.04.2016 - spis. zn. 
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S UMCP1/048708/2016/VÝS/Zj-3/136. Podnět na zahájení řízení ze dne 21.07.2014 byl 
telefonicky přijat úřední osobou. 
 
(žádost byla podána dne 18.04.2016 a vyřízena dne 02.05.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 
Praha 1)  
 
73. Žádost o poskytnutí informace – výsledky výběrového řízení Pronájem bytu – občan 
Prahy 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – výsledky výběrového řízení Pronájem bytu – občan Prahy 1, 
přehled všech došlých nabídek včetně cenových nabídek od všech uchazečů. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 20.04.2016 a vyřízena dne 26.04.2016 – řešil Odbor technické  
a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)  
 
74. Žádost o poskytnutí informace – zápis z jednání Rady městské části Praha 1 ze dne 
05.04.2016 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – zápis z jednání Rady městské části Praha 1 ze dne 
05.04.2016. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 20.04.2016 a vyřízena dne 04.05.2016 – řešilo Oddělení volených 
orgánů ÚMČ Praha 1)  
 
75. Žádost o poskytnutí informace – stavebně historický průzkum – demolice 
nemovitosti na adrese Jungmannova 30/21, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: 
      -  stavebně historický průzkum, který proběhl před povolením demolice nemovitosti  
            na  adrese Jungmannova 30/21, Praha 1(společnost EUCLIDE INVEST s.r.o.) 
Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace - § 15 odst. 1 InfZ. 

- veškeré informace související s danou nemovitostí, veškerá usnesení, nařízení, 
rozhodnutí apod. 

Byla zaslána Výzva k úhradě nákladů - § 17 odst. 3 InfZ. Náklady dosud nebyly uhrazeny. 
 
(žádost byla podána dne 24.04.2016, rozhodnutí dne 09.05.2016, výzva dne 09.05.2016 – řešil 
Odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 
 
76. Žádost o informaci – kdo je odpovědný za aktualizace o vyřizování stížností, 
zveřejňovaných na oficiální stránce Městské části Praha 1  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - kdo je odpovědný za aktualizace o vyřizování stížností, 
zveřejňovaných na oficiální stránce Městské části Praha 1 
Požadované informace byly poskytnuty.  
 
(žádost byla podána dne 26.04.2016 a vyřízena dne 03.05.2016 – řešilo Oddělení právní, 
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 
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77. Žádost o informaci – přijetí anonymního udání dne 21.11.2013 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – jaká osoba přijala anonymní udání dne 21.11.2013, jakou 
mělo toto udání formu (písemné, telefonické, ústní)? 
Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace – ust. § 15 odst. 1 InfZ. Žadatel 
jako účastník řízení má volně přístupné informace a dne 18.04.2016 nahlížel do kompletní 
spisové dokumentace, ze které si pořídil kopie. 6Zadateli je známo, že s požadovanou 
informací nedisponuje. 
 
(žádost byla podána dne 26.04.2016  a vyřízena dne 10.05.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ  
Praha 1) 
 
78. Žádost o poskytnutí informace – kopie rozhodnutí ve věci povolení odstranění 
památkově chráněných objektů č.p. 142 a 143 v ulici Pod Bruskou, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – kopie rozhodnutí, kterým bylo povoleno odstranění 
památkově chráněných objektů č.p. 142 a 143 v ulici Pod Bruskou, Praha 1 
Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace – ust. § 15 odst. 1 InfZ. Žadateli 
byla požadovaná informace poskytnuta sdělením ze dne 20.04.2016. Nemovitosti č.p. 142 a 
143na adrese Pod Bruskou 9 a 11, Praha 1 neexistuj, a proto nelze ve smyslu ust. § 3 odst. 3 
InfZ informace poskytnout, tzn. že povinný subjekt tyto informace nemá. 
 
(žádost byla podána dne 26.04.2016 a vyřízena dne 11.05.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 
Praha 1) 
 
79. Žádost o poskytnutí informace – správní úkony v řízení, které bylo zahájeno na 
podnět Policie ČR – čj. KRPA-445484-7/PŘ-2015-001112 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - jaké správní úkony a kdy, byly v řízení, které bylo zahájeno 
na podnět Policie ČR – čj. KRPA-445484-7/PŘ-2015-001112 provedeny ve věci přestupku 
proti občanskému soužití spáchaného pracovníkem oddělení kontroly a stavebního řádu? 
Žádost neobsahovala zákonné náležitosti, proto byla žadateli zaslána Výzva k jejich doplnění  
- ust. § 14 odst. 2 InfZ. Náležitosti byly doplněny. 
Věc byla dne 21.04.2016 odložena – ust. § 66 odst. 3 písm. a) přestupkového zákona. Došlé 
oznámení (§ 67 odst. 2 přestupkového zákona) neodůvodňovalo zahájení řízení o přestupku 
nebo postoupení věci podle § 71 přestupkového zákona. Odložení ve věci nebrání dotčené 
osobě postupovat v souladu s § 175 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, kdy má dotčená osoba právo obracet se na správní orgány se stížnostmi 
proti nevhodnému jednání úředních osob. Stížnost se podává ke správnímu orgánu, který 
předmětné řízení vede (§ 175 odst. 4 správního řádu). V případě, že má stěžovatel za to,  
že stížnost nebyla řádně vyřízena, může se obrátit na nadřízený správní orgán (§ 175 odst. 7 
správního řádu). 
  
(žádost byla podána dne 26.04.2016, výzva dne 27.04.2016  a vyřízena dne 17.05.2016 – řešil 
Odbor občansko správních agend – oddělení správního řízení MČ Praha 1) 
 
80. Žádost o poskytnutí informace – farmářské trhy na území Městské části Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace:  
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- seznam všech míst, kde jsou na území Městské části Praha 1provozovány farmářské 
trhy podle smlouvy, uzavřené mezi Městskou částí Praha 1 a provozovatelem 

- všechny aktuálně platné smlouvy, které Městská část Praha 1 kdy uzavřela na 
pořádání jednotlivých farmářských trhů. Úplné znění smluv včetně dodatků. 

Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 27.04.2016 a vyřízena dne 12.05.2016 – řešilo Oddělení obchodu a 
služeb ÚMČ Praha 1) 
 
81. Žádost o informaci – stanovisko k umístění stánku na prodej jízdenek pro  okružní 
jízdy Prahou na adrese Pařížská 2, Praha 1  
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – hodnotící stanovisko k umístění stánku na prodej jízdenek 
pro okružní jízdy Prahou na adrese Pařížská 2, Praha 1, zda doporučit nebo nedoporučit.  
V případě stanoviska nedoporučit žádám o vysvětlení proč, resp. jaké normy a hodnocení byly 
použity, včetně odkazů na případné vyhlášky a zákony. 
Žádost neobsahovala zákonné náležitosti, proto byla žadateli zaslána Výzva k jejich doplnění  
- ust. § 14 odst. 2 InfZ. Náležitosti byly doplněny. 
Tržní řád jako nařízení hlavního města Prahy byl vydán na základě zmocnění obsaženého v § 
18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). na 
základě tohoto zmocnění může obec vymezit místa, na nichž lze mimo provozovnu určenou 
k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím realizovat nabídku, prodej zboží a poskytování 
služeb, zároveň může určit dobu prodeje, druh prodávaného zboží a další pravidla či omezení. 
O zařazení jednotlivých míst do tržního řádu rozhoduje v rámci příslušného legislativního 
procesu Rada hlavního města Prahy, která vydává obecně závazný právní předpis, závazný 
pro všechny subjekty a občany, v němž stanovuje konkrétní místa, kde lze na území hlavního 
města Prahy mimo kolaudované provozovny nabízet, prodávat zboží či poskytovat služby. 
Hlavní město sice návrhy všech právních předpisů projednává před jejich přijetím 
s městskými částmi, vydávání samotných právních předpisů je ovšem věcí příslušného orgánu 
hlavního orgánu, v případě tržního řádu je tímto orgánem Rada hlavního města Prahy. Samo 
podání návrhu tak neznamená, že navrhované místo bude schváleno a zařazeno do přílohy č. 1 
k tržnímu řádu. Žadatel nemá na zařazení tržního místa právní nárok.  Při posuzování 
jednotlivých žádostí je vycházeno z celé řady aspektů, především ze zveřejněného záměru na 
postupné snižování počtu míst v centrální části města.  
Navrhované tržní místo nerespektuje hlavním městem deklarovaný záměr na snižování počtu 
prodejních míst a prodej jízdenek je v současné době realizován na území Prahy 1 dostatečně 
(13 tržních míst, z toho 1 tržní místo je provozováno přímo v Pařížské ulici). Proto nebylo 
navrhované místo doporučeno. 
 
(žádost byla podána a výzva zaslána dne 27.04. 2016, vyřízena dne 13.05.2016 – řešil Odbor 
živnostenský a Odbor dopravy ÚMČ Praha 1) 
 
82. Žádost o informaci ve věci výpovědi z nájmu nebytového prostoru, Václavské 
náměstí  12, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – výpověd´ z nájmu nebytového prostoru, Václavské nám. 12, 
Praha 1: 

- předložení stížnosti, usnesení /5. schůze/ ze dne 16.02.2016, UR16_0180 
- sdělení reakce na vyjádření nájemce ze dne 12.02.2016 
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sdělení důvodu, z nichž Městská část Praha 1 dovozuje, že je nájemce povinen platit za 
umístění výstrčí  SVJ  Václavské náměstí  12, Praha 1 

- sdělení, z jakého důvodu nebylo nájemci umožněno seznámit se s důvody výpovědi 
nájmu 

Byla zaslána Výzva k doplnění Plné moci, která byla žadatelem doplněna a požadované 
informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 03.05.2016 , výzva a doplnění 05.05.2016, vyřízena dne 18.05.2016 
– řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 
 
83. Žádost o poskytnutí informace – povolení k focení modelů profesionálním 
fotografem na území Prahy 1 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace:  zda se vyžaduje povolení k focení modelů profesionálním 
fotografem na území Prahy 1, focení bez stativu, nebudou zobrazeny památky, nebude zabírán 
veřejný prostor. 
Jakým způsobem se podává žádost k povolení, jaké jsou poplatky? 
Pokud se nejedná o soukromé fotografování, nutné požádat o vydání povolení k audiovizuální 
tvorbě Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 1. Žádost naleznete na www.praha1.cz –
Potřebuji si vyřídit-odbor-odbor dopravy. Na této žádosti jsou uvedeny veškeré potřebné 
podklady pro vydání povolení. Místní poplatek činí 10,- Kč/1 m2 za den. Konkrétně Karlův 
most je zpoplatněn  za 250 000,- Kč a k vydání souhlasného povolení Odboru dopravy musí 
předcházet povolení v usnesení Rady Městské části Praha 1. 
 
(žádost byla podána dne 05.05.2016 a vyřízena dne 12.05.2016 – řešil Odbor dopravy ÚMČ 
Praha 1) 
 
84. Žádost o poskytnutí informace - text zprávy - hospodaření SVJ Kozí 9, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - text zprávy ke kauze hospodaření SVJ Kozí 9, Praha 1, která 
byla předložena zastupitelem na veřejném zasedání 12.04.2016. 
Žadatel si po dohodě informaci přišel převzít dne 19.05.2016 osobně, ale jeho žádost byla 
formulována tak, že nebylo zřejmé, jakou informaci požaduje. Žádost byla žadatelem 
doupřesněna, žádá Kompletní materiál, který byl předložen zastupitelem Městské části Praha 
1 na jednání zastupitelstva dne 12.04.2016 k Problematice hospodaření SVJ Kozí 9, Praha 1. 
S žadatelem bylo dohodnuto prodloužení lhůty k vyřízení žádosti. 
(žádost byla podána dne 06.05.2016, prodloužení 19.05.2016 a vyřízena dne 25.5.2016 - 
řešilo Oddělení volených orgánů UMČ Praha 1) 
 
85. Žádost o poskytnutí informace - datum zaměření administrativně rozděleného bytu v 
domě na adrese Elišky Krásnohorské 10, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: 
1. Ke kterému dni byl zaměřen znalcem administrativně rozdělený byt č. 123/5 a 123/6 ve 
3. NP domu? 
2. Jaký spoluvlastnický podíl patřil jednotkám č. 123/5 a 123/6 ve 3. NP domu z celku 
(21940)parcely č. 984 LV579 k 31.12.2003? 
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K bodu 1 a 2 bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti - § 15 InfZ, ve spojení s ust. § 
2, odst. 4 a § 3, odst. 3 InfZ a zák. č. 500/2004 Sb., správní řád - povinný subjekt informací 
nedisponuje, neexistující informace není informací ve smyslu § 3, odst. 3 InfZ. 
3. Jméno nájemce bytu/jednotky 123/5 ve 3. NP domu k 31.12.2003. 
Bytová jednotka č. 123/5, evidovaná Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu se sídlem v Praze 
na listu vlastnictví č. 2739, k. ú. Staré Město, obec Praha byla k 31.12.2003 pronajata na 
základě 2 nájemních smluv paní Libuši Kapposové a panu Čestmíru Hrbáčkovi. 
Žadateli bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty - § 14, odst. 7, písm. c) Infz. 
Žadatel zaslal stížnost proti rozhodnutí, která byla postoupena nadřízenému orgánu - 
Magistrátu hl. m. Prahy. 
(žádost byla podána dne 11.5.2016, oznámení dne 24.05.2016, vyřízena dne 06.06.2016, 
stížnost dne 10.06.2016, postoupena dne 16.06.2016 - řešil Odbor technické a majetkové 
správy - oddělení správy nemovitostí a privatizace UMČ Praha 1) 
 
86. Žádost o poskytnutí informace - datum zaměření bytů a společných částí domu pro 
následnou privatizaci znalcem v domě na adrese Elišky Krásnohorské 10, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: 
1. Ke kterému dni byly zaměřeny byty a společné části domu pro následnou privatizaci 
znalcem v domě Elišky Krásnohorské 10, Praha 1? 
K bodu 1 bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti - § 15 InfZ, ve spojení s ust. § 2, 
odst. 4 a § 3, odst. 3 InfZ a zák. č. 500/2004 Sb., správní řád - povinný subjekt informací 
nedisponuje, neexistující informace není informací ve smyslu § 3, odst. 3 InfZ. 
2. Ke kterému dni byli o těchto zjištěných výměrách informováni nájemníci domu na výše 
uvedené adrese? 
Nájemníci domu byli čp.123 byli o výměrách sloužících jako podklad pro zpracování 
Prohlášení vlastníka budovy informováni v průběhu měsíce ledna 2003. 
Žadateli bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty - § 14, odst. 7, písm. c) Infz. 

Žadatel zaslal stížnost proti rozhodnutí, která byla postoupena nadřízenému orgánu - 
Magistrátu hl. m. Prahy. 

(žádost byla podána dne 11.5.2016, oznámení dne 24.05.2016, vyřízena dne 06.06.2016, 
stížnost dne 10.06.2016, postoupena dne 16.06.2016 - řešil Odbor technické a majetkové 
správy - oddělení správy nemovitostí a privatizace UMČ Praha 1) 

87. Žádost o poskytnutí informace - podklady a materiály ke všem usnesením Rady 
městské části Praha 1, rozhodnutí o nájemních smlouvách k bytu v domě na adrese 
Petrská 24, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - podklady a materiály ke všem usnesením Rady městské části 
Praha 1, rozhodnutí o nájemních smlouvách k bytu v domě na Petrská 24, Praha 1, a to od 
01.01.1993 do 31.12.1994. 
Povinný subjekt nemá požadované informace k dispozici. 
Žadatel zaslal stížnost na neposkytnutí informace a na nevydání Rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti. 
Stížnost byla postoupena nadřízenému orgánu - Magistrátu hl. m. Prahy. 

(žádost byla podána dne 11.5.2016, vyřízena a stížnost podána dne 25.05.2016, postoupena 
dne 31.05.2016 - řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností UMČ Praha 1) 
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88. Žádost o poskytnutí informace - podklady a materiály k usnesení Rady městské 
části Praha 1 č. UR15_0439 ze dne 08.04.2015 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - podklady a materiály k usnesení Rady městské části Praha 1 
č. UR150439 ze dne 08.04.2015. 
Požadované informace byly poskytnuty. 

(žádost byla podána dne 11.5.2016 a vyřízena dne 24.05.2016 - řešilo Oddělení volených 
orgánů UMČ Praha 1) 

89. Žádost o poskytnutí informace - podklady a materiály z jednání KOMA (Komise 
obecního majetku) ze dne 09.03.2016 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - všechny podklady a materiály z jednání KOMA ze dne 
09.03.2016. 
Požadované informace byly poskytnuty. 

(žádost byla podána dne 11.5.2016 a vyřízena dne 26.05.2016 - řešila Komise obecního 
majetku RMČ Praha 1) 

90. Žádost o poskytnutí informace - podklady a materiály k rozhodnutí Rady městské 
části Praha 1 č. UR16_0342 ze dne 22.03.2016 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - podklady a materiály k rozhodnutí Rady městské části Praha 
1 č. UR160342 ze dne 22.03.2016. 
Požadované informace byly poskytnuty. 

(žádost byla podána dne 11.5.2016 a vyřízena dne 24.05.2016 - řešilo Oddělení volených 
orgánů ÚMČ Praha 1) 

91. Žádost o poskytnutí informace - důvody zamítnutí žádosti o prodloužení nájmu 
bytu na adrese U Obecního dvora 799/7, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - důvody zamítnutí žádosti o prodloužení nájmu bytu na adrese 
U Obecního dvora 799/7, Praha 1, a to na základě jakých podkladů, předložených sociální 
komisí, tak bylo rozhodnuto. 
Žádost neobsahovala zákonné náležitosti, proto byla zaslána výzva k jejich doplnění - § 14, 
odst. 2 InfZ. Náležitosti dosud nebyly doplněny. 

(žádost byla podána dne 16.5.2016, výzva dne 17.05.2016 - řešilo Oddělení právní, kontroly a 
stížností ÚMČ Praha 1) 
 
92. Žádost o poskytnutí informace - řízení vedená Městskou částí Praha 1, které mají 
souvislost s návštěvou čínského prezidenta Si Ťin Pchinga 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - veškerá řízení vedená Městskou částí Praha 1, resp. Úřadem 
městské části Praha 1 o přestupcích či jiných správních deliktech, které mají souvislost s 
návštěvou čínského prezidenta Si Ťin Pchinga, a to s uvedením spisové značky, osoby, proti 
níž se řízení vede a stavu řízení. 
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spis. značka 
R1768/2016  
R2059/2016  
R2069/2016  
R2070/2016  
R2293/2016  
R2294/2016  
R2476/2016  
R 2477/2016 
jméno 
NEZNÁMÝ PACHATEL 
MARTIN UHLÍŘ 
SHILONG HU 
ZHENCHUN LI 
SHAO JI GUAN 
JIELAKI PAN 
LIANG ZHENG 
CHHNWEI LI 
stav řízení 
ODLOŽENO 
VŘÍZENÍ  
ODLOŽENO  
ODLOŽENO 
V ŘÍZENÍ 
VŘÍZENÍ  
ODLOŽENO 
V ŘÍZENÍ 
 
(žádost byla podána dne 18.5.2016 a vyřízena dne 30.05.2016 - řešil Odbor občansko 
správních agend - oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1) 

93. Žádost o poskytnutí informace - provozovatel nevěstince Remissio, Kaprova ulice, 
Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - kdo je provozovatelem nevěstince Remissio v Kaprově ulici, 
Praha 1? 
Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti - § 15 InfZ, ve spojení s ust. § 2, odst. 4, 
podle § 3, odst. 3 písm. p) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání není tato 
činnost živností, povinný subjekt informaci nemá a ani ji podle žádného právního předpisu 
nemá povinnost mít. 
(žádost byla podána dne 18.5.2016 a vyřízena dne 01.06.2016 - řešil Odbor živnostenský 
ÚMČ Praha 1) 
 
94. Žádost o poskytnutí informace - seznam administrativně rozdělených bytů v majetku 
Městské části Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - seznam administrativně rozdělených bytů v majetku Městské 
části Praha 1. 
č.p. 131, k. ú. Josefov, Pařížská 28 (byt č. 9) č.p. 
122, k. ú. Nové Město, Mikulandská 4 (byt č. 10) 
č.p. 875, k. ú. Nové Město, Jindřišská 23, (byt č. 20) 
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č.p. 1061, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 37 (byt č. 1) 
č.p. 1094, k. ú. Nové Město, Soukenická 22 (byt č. 
9) č.p. 1283, k. ú. Nové Město, Jeruzalémská 9 (byt 
č. 3) 
Žadatelka zaslala stížnost na neposkytnutí úplných informací. Stížnost byla postoupena 
nadřízenému orgánku - Magistrátu hlavního města Prahy. 

(žádost byla podána dne 19.5.2016, vyřízena dne 30.05.2016, stížnost podána dne 10.06.2016, 
postoupena 16.06.2016 - řešil Odbor technické a majetkové správy - oddělení bytů a 
nebytových prostor MČ Praha 1 
 
95. Žádost o poskytnutí informace – datum skartace poslední nájemní smlouvy-byt  1161/26 
v domě na adrese Petrská 24, Praha 1  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – ke kterému dni byla skartována poslední nájemní smlouva 
vztahující se k bytu  1161/26 v domě na adrese Petrská 24, Praha 1?   
Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 InfZ. 
Povinný subjekt prodal bytovou jednotku kupní smlouvou uzavřenou dne 16.05.2002. Účinky 
vkladu vlastnického práva nastaly dne 01.04.2003. Povinný subjekt není povinen nájemní 
smlouvy po skončení jejch platnosti dále uchovávat, smlouvy jsou pravidelně skartovány po 
uplynutí zákonných lhůt ke skartaci nebo po uplynutí hmotněprávních lhůt, z nichž by dále 
vyplývala nutnost dodatečného plnění nebo reklamace. Případně jsou předávány do Archivu 
hl. m. Prahy. 
 
(žádost byla podána dne 25.05.2016 a vyřízena dne 10.06.2016 –  řešilo Oddělení právní, 
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 
 
96. Žádost o poskytnutí informace – naskenovaný dokument S-UMCP1-129210-2014-VÝS-
Bu-21205 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - naskenovaný dokument S-UMCP1-129210-2014-VÝS-Bu-
21205 se všemi údaji, a to hlavně se jménem autorizovaného inspektora. 
Požadované informace byly poskytnuty:   
Oznámení o stavebním záměru ze dne 18.08.2015, S-UMCP1-129210-2014-VÝS-Bu-21205, 
č.j. UMCP1/132642/2014 autorizovaného inspektora Ing. Arch. Petra Mráze.  
  
(žádost byla podána dne 25.5.2016 a  vyřízena dne 09.06.2016  –  řešil Odbor výstavby ÚMČ 
Praha 1) 
 
97. Žádost o poskytnutí informace – smlouvy o vypořádání mezi Městskou částí Praha 1 a 
spol. Immovision Praha, s.r.o. se sídlem Panská 7/890, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - smlouvy o vypořádání mezi Městskou částí Praha 1 a spol. 
Immovision Praha, s.r.o. se sídlem Panská 7/890, Praha 1, která byla uzavřena na základě 
usnesení Zastupitelstva městské části Praha 1 č. UZ12_0214 ze dne 20.03.2012 (bod 4) o 
vypořádání veškerých nároků spol. Immovision Praha, s.r.o. vůči MČ Praha 1, v případě 
ukončení smluvního vztahu, dle smlouvy ze dne 02.03.1999 č. CES: M-99/022, týkajících se 
částí domu č.p.111, k.ú. Malá Strana, U Lužického semináře 42, Praha 1a pozemků parc. č. 
710/1 a 710/4, 713/3 k. ú. Malá Strana. 
Požadované dokumenty byly poskytnuty. 
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Zaslána 2. žádost: Doplňující dokumenty – znalecký posudek č. 2748_54/2011 ze dne 
20.12.2011 a znalecký posudek stanovující výši náhrady ušlého zisku č. AZET 12012003 ze 
dne 27.02.2012, předávací protokol ke smlouvě č. CES: M-99/022. 
Žadateli bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení.  
 
(žádost byla podána dne 26.5.2016, vyřízena dne 30.05.2016, 2. žádost dne 31.05.2016, 
oznámení dne 15.06.2016, vyřízena dne 24.06.2016  – řešil Odbor technické a majetkové 
správy – oddělení správy nemovitostí a privatizace ÚMČ Praha 1) 
 
98. Žádost o poskytnutí informace – kopie smlouvy mezi Městskou částí Praha 1  
a Sdružením výtvarníků Karlova mostu 
Otázky a odpovědi:  
Žádost o poskytnutí informace - kopie smlouvy mezi Městskou částí Praha 1 a Sdružením 
výtvarníků Karlova mostu. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 30.05.2016 a vyřízena  dne 08.06.2016– řešilo Oddělení obchodu a 
služeb ÚMČ Praha 1) 
 
99. Žádost o poskytnutí informace – provedená opatření v návaznosti na provedenou 
kontrolu dne 22.11.2013 - dům Pod Bruskou 136/6, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: 
         -     jaká konkrétní opatření v  návaznosti na  provedenou kontrolu  dne 22.11.2013, 
                  č. j. S UMCP1/170304/2013VÝS-Čk-3/16 byla provedena, např. zda bylo vydáno         
                  nějaké rozhodnutí 

- jakým způsobem bylo lokalizováno místo údajného hluku, když v protějším a 
sousedním objektu probíhaly stavební práce 

Kontrolní prohlídky stavby jsou prováděny pracovníky zdejšího stavebního úřadu, kteří mají 
vysokou odbornost a znalost právních a technických předpisů, normových hodnot či směrnic 
Evropského společenství. Také v případě kontrolní prohlídky stavby č. p. 136, Pod Bruskou 
136/6, Praha 1 – Malá Strana ze dne 22.11.2013 byly dostačující znalosti k posouzení  a 
rozlišení hluku, ze které stavby pochází, orgánu dohledu stavebního úřadu Úřadu městské 
části Praha 1. Stavební úřad vydal rozhodnutí o nařízení k odstranění stavby – spis. zn. 
S UMCP1/130219/2015/VÝS-Bu-3/136, č..j. UMCP1 197452/2015, které bylo žadateli 
doručeno dne 08.03.2016. 
  
(žádost byla podána dne 30.05.2016 a vyřízena dne 14.06.2016 – řešil Odbor výstavby  
ÚMČ P1) 
 
100. Žádost o poskytnutí informace – zápis z jednání sociální komise dne 18.11.2015 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - zápis z jednání sociální komise dne 18.11.2015 
Dne 18.11.2015 sociální komise nezasedala. 
  
(žádost byla podána dne 01.06.2016 a vyřízena dne 07.06.2016 – řešila Sociální komise  
ÚMČ P1) 
 
101. Žádost o poskytnutí informace – měsíční mimořádné odměny zaměstnanců Úřadu 
městské části Praha 1 
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Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: 
1. Kolik zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1(vyjma vedoucí odborů a oddělení) dostalo 
měsíční mimořádné odměny v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
v měsíci: prosinec 2015, leden 2016, únor 2016, březen 2016 a duben 2016 – uvést každý 
měsíc samostatně. 
2. Jaká byla průměrná výše odměn požadovaných v odst. 1 na jednoho takového zaměstnance 
– uvést za každý měsíc samostatně v přesných částkách v Kč (korun českých). 
3. Kolik vedoucích oddělení a vedoucích odborů dostalo měsíční mimořádné odměny 
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v měsíci: prosinec 2015, leden 2016, 
únor 2016, březen 2016 a duben 2016 – uvést každý měsíc samostatně. 
4. Jaká byla průměrná výše měsíčních odměn vedoucích oddělení a odborů (uvést odděleně) 
za období prosinec 2015, leden 2016, únor 2016, březen 2016 a duben 2016 – uvést každý 
měsíc samostatně v přesných částkách Kč. 
5. Jak byly rozděleny prostředky na mimořádné odměny v měsíci: prosinec 2015, leden 2016, 
únor 2016, březen 2016 a duben 2016 pro jednotlivé odbory a oddělení Úřadu městské části 
Praha 1 – uvést za každý dožadovaný měsíc samostatně přesné částky v Kč vždy pro celý 
odbor a následné rozdělení pro jednotlivá oddělení. 
Žadateli byla zaslána Výzva k úhradě nákladů - § 17 InfZ. Náklady dosud nebyly uhrazeny.   
 
(žádost byla podána dne 06.06.2016, výzva dne 20.06.2016 – řešilo Oddělení personální  
ÚMČ P1) 
 
102. Žádost o poskytnutí informace – smlouva uzavřená mezi Městskou částí Praha 1  
a spol. euroAWK, s.r.o.  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace  - má vaše městská část uzavřenou jakoukoliv platnou smlouvu 
se společností euroAWK, s.r.o., IČ: 439 65 717? Pokud ano, prosím o zaslání takových smluv 
včetně jejich dodatků. 
Mezi Městskou částí Praha 1 a spol. euroAWK, s.r.o. nebyla uzavřena žádná smlouva.  
 
(žádost byla podána dne 07.06.2016 a vyřízena dne 20.06.2016  – řešilo Oddělení právní, 
kontroly a stížností ÚMČ P1) 
 
103. Žádost o poskytnutí informace – objekt č. p. 133 na pozemku parc. č. 846, katastrální 
území Nové Město, obec Praha 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace  - objekt č. p. 133 na pozemku parc. č. 846, katastrální území 
Nové Město, obec Praha: 
a) zda jsou ve vztahu k pozemkům v Předmětné lokalitě, příp. budovám na nich    
     umístěných, vedena u nadepsaného úřadu jakákoliv správní řízení podle stavebního    
     zákona či podle jiných právních předpisů (např. zákon č. 100/2001 Sb.,  
     o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů). Pokud  
     taková řízení vedena jsou, žádám o poskytnutí jejich spisových značek a kopií    
     příslušných usnesení o zahájení správního řízení 
b) zda bylo vztahu k pozemkům v Předmětné lokalitě vydáno nadepsaným úřadem  
     podle stavebního zákona ode dne 1.1.2015 jakékoliv územní rozhodnutí, územní    
    veřejnoprávní smlouva o umístění či povolení stavby, či vydán obdobný správní akt.  
               Žádám o kopie správních aktů či veřejnoprávních smluv.   
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Od 1.1.2015 k dnešnímu dni nebyla podána žádná žádost ani  podnět zdejšímu stavebnímu 
úřadu, na základě které by bylo zahájeno řízení související s výše uvedenou nemovitostí. 
 
Žadatel v zastoupení vlastníka je účastníkem řízení, podle ust. § 38 odst, 1  4 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, má právo do spisu nahlížet, včetně práva činit si výpisy a po 
správním orgánu žádat, aby pořídil kopie spisu nebo jeho části.  
 
(žádost byla podána dne 08.06.2016 a vyřízena dne 20.06.2016  – řešil Odbor výstavby  
ÚMČ P1) 
 
104. Žádost o poskytnutí informace – stavební dokumentace ke změně stavby, Liliová 8, 
Praha 1  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – prostá kopie celé stavební dokumentace, včetně veškerých 
jejích součástí – ve smyslu přílohy č. 5 ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb.  
Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 InfZ. 
 
 
 
(žádost byla podána dne 07.06.2016 a vyřízena dne 20.06.2016 – řešil Odbor výstavby  
ÚMČ P1) 
 
105. Žádost o poskytnutí informace – všechna podání Občanského sdružení zelené Čechy , 
IČ: 26563916 – územní řízení, stavební řízení 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace:  
1. Kopie všech podání Občanského sdružení zelené Čechy učiněných v územních nebo        
    stavebních řízeních od 01.01.2014 do současnosti. 
2. Kopie všech územních rozhodnutí a odvolacích rozhodnutí vydaných ve správních řízeních  
    od 01.01.2014 do současnosti, ve kterých Občanské sdružení zelené Čechy bylo účastníkem  
    řízení. 
3. Kopie všech stavebních povolení a odvolacích rozhodnutí vydaných ve  správních řízeních  
    od 01.01.2014 do současnosti, ve kterých Občanské sdružení zelené Čechy bylo účastníkem  
    řízení. 
Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 InfZ. 
 
(žádost byla podána dne 09.06.2016 a vyřízena dne 24.06.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 
P1) 
 
106. Žádost o poskytnutí informace – kopie přípisu – informace nájemníků domu  
o  výměrách -  Elišky Krásnohorské 123/10, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace  - kopie přípisu (dopisu), ve kterém byli nájemníci domu na 
adrese Elišky Krásnohorské 123/10, Praha 1 informováni o výměrách sloužících jako podklad 
pro zpracování Prohlášení vlastníka budovy z průběhu ledna 2003. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 10.06.2016 a vyřízena dne 24.06.2016 – řešil Odbor technické  
a majetkové správy - oddělení správy nemovitostí a privatizace ÚMČ P1) 
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107. Žádost o poskytnutí informace – znalecké posudky nebo odpisy výpočetní techniky  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: 

-  kdo prováděl znalecké posudky nebo odpisy výpočetní techniky (mimo software), 
tzn. počítače, notebooky, monitory a celkové sestavy 

- jaká fyzická osoba, obchodní firma či společnost posudky prováděly v letech  
     2009-2012                                                                                                                                   
Znalecké posudky prováděly firmy: 
Ing. Zápotocký Václav, Prokopská 3, Praha 1 
INFO7, znalecká organizace, s.r.o., IČO: 4426 
 
(žádost byla podána dne 15.06.2016 a vyřízena dne 22.06.2016 – řešilo Oddělení 
hospodářská správa ÚMČ P1) 
 
108. Žádost o poskytnutí informace – hudební klub EXO – Soukenická 4, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: 

• Kdo je právnickou osobou provozující hudební klub v domě? 
Provozovatelem hudebního klubu EXO je společnost PASHA GLOBAL VENTURES s.r.o., se 
sídlem Soukenická 1085/4, Praha 1, IČO: 02504901. 

• Je uvedená provozovna užívána v souladu s příslušnými předpisy živnostenského 
zákona? 

Živnostenskou kontrolou zahájenou v provozovně dne 03.05.2016 byla zjištěna porušení § 17 
odst. 3 a § 17 odst. 8 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 
pozdějších předpisů. Jiné nedostatky zjištěny nebyly. 

• Má právnická osoba odpovídající oprávnění k provozování hudebního klubu? 
Společnost disponuje živnostenskými oprávněními pro provozování živností „Výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, „Hostinská činnost“ a 
„Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“. 
 
(žádost byla podána dne 15.06.2016 a vyřízena dne 29.06.2016  – řešil Odbor živnostenský  
ÚMČ P1) 
 
109. Žádost o poskytnutí informace – hudební klub EXO – Soukenická 4, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: 

• Je uvedená provozovna v souladu s územním plánem? 
Provozovna je v souladu s platným územním plánem. 

• Byl vydán na uvedenou provozovnu kolaudační souhlas, je provozovna užívána 
         v souladu s kolaudovaným stavem, byla řádně povolena příp. změna užívání stavby?  
Kolaudační rozhodnutí, které povoluje užívání nebytového prostoru jako restaurační zařízení 
bylo vydáno zdejším stavebním úřadem dne 16.12.1992, spis. zn. Výst.5082/92-Hs-2/1085. Od 
té doby nebyla podána žádost o změně užívání stavby. Bude provedena kontrolní prohlídka 
stavby za účelem zjištění skutečného stavu v součinnosti s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy. 
 
(žádost byla podána dne 15.06.2016 a vyřízena dne 30.06.2016 - řešil Odbor výstavby  
ÚMČ P1 
 



 
 

36 

110. Žádost o poskytnutí informace – kolik Městská část Praha 1 vlastní jednotek 
vymezených podle zákona o vlastnictví bytů 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: 

-  kolik Městská část Praha 1 vlastní jednotek vymezených podle zákona o vlastnictví 
bytů 

-  způsob využití bytů 
- průměrné nájemné za jednotku v roce 2015 
- kolik procent nájemníků dluží 
- deset největších dlužníků s celkovým dluhem 

Žadateli bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14 odst. 7 písm. c) InfZ. 
 
(žádost byla podána dne 20.06.2016, oznámení dne 30.06.2016 – řešil Odbor technické a 
majetkové správy, Odbor finanční ÚMČ P1) 
111. Žádost o poskytnutí informace – shromáždění na veřejném prostranství před Úřadem 
vlády České republiky 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – shromáždění, které se mělo konat ve dnech 05.10., 07.10., 
12.10., 14.10., 21.10. a 26.10. 2015 na veřejném prostranství před Úřadem vlády České 
republiky, včetně nábřeží E. Beneše, U Železné lávky, Kosárkovo nábřeží a části ulice  
U Bruských kasáren – veškerá rozhodnutí, vydaná ve dnech 22.09.2015 – 26.10.2015, 
v důsledku kterých byl v uvedených dnech omezen či vyloučen provoz (vstup chodců) na výše 
uvedená veřejná prostranství. 
Odbor dopravy jako silniční správní úřad na území Městské části Praha 1 v rámci své 
působnosti nevydal žádné rozhodnutí omezující průchod chodců ve dnech 05.,07.,12., 14., 21. 
a 26. 10. 2015 v uvedené lokalitě.  
 
(žádost byla podána dne 16.06.2016 a vyřízena dne 29.06.2015  – řešil Odbor dopravy 
ÚMČ P1) 
 
112. Žádost o poskytnutí informace – seznam bytů, které byly přiděleny jako náhrada za 
uvolněnou část administrativně rozdělených bytů v majetku Městské části Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace:  
1. Seznam bytů, které byly přiděleny jako náhrada za uvolněnou část administrativně  
    rozdělených bytů v majetku Městské části Praha 1 od 01.01.2000 do současnosti. 
2. Seznam všech neobsazených bytů v v majetku Městské části Praha 1, ze kterého Komise  
    majetku (KOMA) vybrala nesprávný byt bez možnosti privatizace určený jako náhrada  
    za uvolněnou část privatizovaného administrativně rozděleného bytu a který je součástí  
    důvodové zprávy KOMA, popř. usnesení Rady městské části Praha 1č. u03_0955 ze dne  
    15.12.2003. 
Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti – ust. § 15 odst. 1 InfZ. 
Žadatel podal stížnost proti rozhodnutí. 
 
(žádost byla podána dne 16.06.2016, vyřízena dne 30.06.2016, stížnost dne 12.07.2016  – 
řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ P1) 
 
113. Žádost o poskytnutí informace – Občanské sdružení zelené Čechy, sídlo Štúrova 34, 
Praha 4  
Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace – zda v období od 01.01.2013 do současnosti Občanské 
sdružení zelené Čechy se sídlem Štúrova 34, Praha 4 požádalo u Odboru výstavby Úřadu 
městské části Praha 1 v souladu s ust. § 70 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných 
správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Pokud tak 
učinilo, sdělení přesného data podání žádosti. 
Občanské sdružení zelené Čechy nepodalo u zdejšího stavebního úřadu k dnešnímu dni žádost 
ve výše uvedené věci. 
 
(žádost byla podána dne 26.06.2016 a vyřízena dne 01.07.2016  – řešil Odbor výstavby  
ÚMČ P1) 
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114. Žádost o poskytnutí informace k farmářským trhům na náměstí Republiky,  
Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace : 
1. Jakým způsobem byla k provozování trhů (vybrána) právě firma Delicato Centrum? 
Městská část Praha 1 zveřejnila poptávku po organizátorovi farmářských trhů na úřední 
desce Úřadu městské části Praha 1, a to ve znění přílohy usnesení č. UR11_0393 ze dne 
12.04.2011. Usnesení bylo zasíláno.  
2. Jaká byla kritéria tohoto výběru? 
Vyhodnocení této poptávky proběhlo dne 24.05.2011, kdy Rada městské části Praha 1 vzala 
došlé nabídky na vědomí a vybrala společnost DELICATO CENTRUM, a.s., jako uchazeče, 
který nejvíce vyhovoval představám Městské části Praha 1. Usnesení č. UR11_0614  
a důvodová zpráva byly zaslány. 
3. Jaké subjekty předložily svoje nabídky? 
Společnost DELICATO CENTRUM, a.s. a společnost V.L.2001, s.r.o. 
4. Poskytnutí všech relevantních dokumentů, které se týkaly tohoto výběru, zejména kopie 
předložených nabídek a rozhodnutí o výběru. 
Požadované dokumenty – nabídky a uzavřená smlouva včetně dodatků - byly poskytnuty. 
(žádost byla podána dne 23.06.2016 a vyřízena dne 14.07.2016  – řešilo Oddělení právní, 
kontroly a stížností ÚMČ P1) 
 
115. Žádost o poskytnutí informace – usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 1  
– UZ14_0593 – privatizace budovy Senovážné náměstí 1628/17, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace  - usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 1 ze dne  
11. března 2014 – UZ14_0593 – privatizace budovy Senovážné náměstí 1628/17, pozemek p. 
č. 148, k. ú. Nové Město - zda bude budova privatizována:  
         
1.  v případě, že ano, v jakém termínu 
2.  v případě, že ne, z jakého důvodu 
3.  zda bude před uskutečněním privatizace provedena rekonstrukce budovy, v případě, že    
    ano, sdělení podmínek pro rekonstrukci a za jakých okolností byly podmínky stanoveny 
4. jakým způsobem se projeví náklady rekonstrukce k oprávněným nájemcům, v jejichž    
     prospěch by budova byla privatizována 
5. veškeré dokumenty, které se případné rekonstrukce týkají (projekt, kalkulace) 
Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti k bodu 5 -  ust. § 15 odst. 1 InfZ.  
(žádost byla podána dne 24.06.2016 a vyřízena dne 08.07.2016 - řešil Odbor technické a 
majetkové správy ÚMČ P1) 
 
116. Žádost o poskytnutí informace – rozhodnutí ke stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích platná dne 15.05.2016 v Panské ulici, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – na základě jakého rozhodnutí byla stanovena přechodná 
úprava provozu na pozemních komunikacích platná dne 15.05.2016 v Panské ulici, Praha 1, 
žádám o kopii rozhodnutí, popř. poskytnutí hypertextového odkazu na úřední desku Městské 
části Praha 1. 
Bylo zasláno Povolení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Panská, platné 
v termínu 01.04.2016 – 31.12.2016. Důvodem  jsou stavební práce v ulici V Cípu. 
(žádost byla podána dne 28.06.2016 vyřízena dne 04.07.2016 –  řešil Odbor dopravy  
ÚMČ P1) 
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117. Žádost o poskytnutí informace – vedení správních řízení podle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: 
Zda jsou k uvedeným pozemkům nebo případně budovám na nich stojících vedena správní 
řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu nebo jiného 
zákona, katastrální území Nové město, obec Praha. 

• pozemek parc. č. 844 
• pozemek parc. č. 845/1 
• pozemek parc. č. 845/2 
• pozemek parc. č. 2396 

Žádost neobsahovala zákonné náležitosti - § 14 odst. 2 InfZ. Žadateli byla zaslána výzva 
k jejich doplnění – byly doplněny, zasláno Oznámení o úhradě nákladů, dosud nebyly 
uhrazeny. 
 
(žádost byla podána dne 07.07.2016, výzva dne 11.07.2016, doplnění 14.07.2016, oznámení 
dne 25.07.2016 – řešil Odbor výstavby  ÚMČ P1) 
 
118. Žádost o poskytnutí informace – Koncepce nakládání s bytovým fondem Městské 
části Praha 1 pro rok 2008 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace  – Koncepce nakládání s bytovým fondem Městské části  
Praha 1 pro rok 2008: 
předpis a směrnice včetně interních, kterými se Úřad městské části Praha 1 řídí při řešení 
bytových náhrad za uvolněné části administrativně rozdělených bytů v domech v majetku 
Městské části Praha 1 určených k privatizaci, a to od roku 2002 dosud. 
Žadateli bylo zasláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti – ust. §  15 odst. 1 InfZ. 
  
(žádost byla podána dne 08.07.2016 a vyřízena dne 21.07.2016 – řešil Odbor technické a 
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ P1) 
 
119. Žádost o poskytnutí informace – seznam všech platných seznamů domů zařazených 
do privatizace na území Městské části Praha 1  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: 

-  seznam všech platných seznamů domů zařazených do privatizace na území Městské 
části Praha 1, vydaných do 18.11.2008 včetně dat a čísel usnesení, kterými byly 
schváleny 

- na základě kterého seznamu bytových domů určených k privatizaci probíhala v roce 
2004 privatizace bytů v domě Elišky Krásnohorské 123/10, Praha 1, zaslání seznamu 
včetně data a čísla usnesení, kterým byl schválen. 

Požadované informace jsou zveřejněny - § 3 InfZ, jsou uvedeny na webových stránkách 
Městské části Praha 1 – www.praha1.cz – úřední deska. 
Žadatel zaslal stížnost na postup při vyřizování, která byla postoupena nadřízenému orgánu – 
Magistrátu hl. m. Prahy. 
 
(žádost byla podána dne 08.07.2016, vyřízena dne 14.07.2016, stížnost dne  15.07.2016, 
postoupena  dne  19.07.2016 – řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení správy 
nemovitostí a privatizace ÚMČ P1) 
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120. Žádost o poskytnutí informace – seznam bytových domů určených k privatizaci 
v roce 2004 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – seznam bytových domů určených k privatizaci, podle kterého 
probíhala v roce 2004 privatizace bytu v domě Elišky Krásnohorské 10, Praha 1. 
Požadované informace jsou zveřejněny - § 3 InfZ, jsou uvedeny na webových stránkách 
Městské části Praha 1 – www.praha1.cz – úřední deska. 
Žadatel zaslal stížnost na postup při vyřizování, která byla postoupena nadřízenému orgánu – 
Magistrátu hl. m. Prahy. 
 
(žádost byla podána dne 08.07.2016,vyřízena dne 14.07.02016, stížnost dne 15.07.2016, 
postoupena dne 19.07.2016 – řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení správy 
nemovitostí a privatizace ÚMČ P1) 
 
121. Žádost o poskytnutí informace – místní referendum, konané na Městské části  
Praha 1 dne 07.11.2014  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace  - místní referendum, konané na Městské části Praha 1 dne 
07.11.2014 -  zda i přes neplatnost a nezávaznost místního referenda obec přihlédla k jeho 
výsledkům a učinila opatření, která místní referendum požadovalo.  
Žádost neobsahovala zákonné náležitosti - § 14 odst. 2 InfZ. Žadateli byla zaslána výzva 
k jejich doplnění – byly doplněny. 
Městská část Praha 1 již před referendem učinila kroky, které výrazně snížily počet heren na 
území městské části. V roce 2013 se Městská část Praha 1 v rámci připomínkového řízení 
k návrhu nové OZV vyjádřila a navrhla k zařazení do přílohy OZV 21 adres, plně v souladu 
s pravidly pro výběr míst, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry schválené  
usnesením Rady hl. m. Prahy č. 745 ze dne 07.05.2013, v jejichž rámci Rada hl. m. Prahy také 
konstatovala, že městské části se při návrhu výběru míst uvedených do přílohy vyhlášky a kde 
se budou loterie provozovat, musí řídit zákonem o loteriích a následujícími obecnými, 
transparentními a nediskriminačními pravidly. Zastupitelstvo MČ Praha 1projednalo návrh na 
svém jednání dne 14.05.2013- usnesení č. UZ13_0439, Rada MČ Praha 1 přijala usnesení 
UR13_0712 ze dne 13.05.2013 a UR13_0789 ze dne 28.05.2013. 
K 31.12.2012 bylo na území MČ Praha 1 celkem 53 provozoven, jejich počet byl snížen o 
více jak 50%.  
 
(žádost byla podána dne 08.07.2016, výzva a doplnění dne 12.07.2016, vyřízena dne 
25.07.2016  – řešil radní pro oblast kultury, sportu a zahraničních vztahů ÚMČ P1) 
 
122. Žádost o poskytnutí informace – výběrová řízení na převod bytových jednotek 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - výběrová řízení na převod bytových jednotek: 

- Jaké bytové jednotky byly předmětem prodeje v předchozích čtyřech výběrových 
řízeních (dále jen „VŘ“) – adresa, č.p., patro, velikost bytu v m2, dispozice bytu 

- Za jaké jednotlivé částky byly tyto byty v předchozích VŘ prodány?   
- Které byty v jednotlivých VŘ prodány nebyly z důvodu absence nabídky? 

Žádost neobsahovala zákonné náležitosti – ust. § 14 odst 2 InfZ. Žadateli byla zaslána výzva 
k jejich doplnění - byly doplněny a zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů.  Náklady byly 
uhrazeny a požadované informace poskytnuty. 
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(žádost byla podána dne 13.07.2016, výzva dne 13.07.2016, doplnění 25.07.2016, oznámení 
dne 01.08.2016, uhrazeno 10.08.2016, informace zaslány 11.08.2016  – řešil Odbor technické 
a majetkové správy – oddělení správy nemovitostí   ÚMČ P1) 
 
123. Žádost o poskytnutí informace – Kolaudační rozhodnutí rekonstrukce domu na adrese 
Kostečná 3, Praha 1 ze dne 17.05.2016 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace  – Kolaudační rozhodnutí rekonstrukce domu na adrese 
Kostečná 3, Praha 1 ze dne 17.05.2016, podle Smlouvy o Smlouvě budoucí má být pronajato 
1. patro – open space – pro provozovnu kadeřnictví. 
Žadatel neuvedl, jaké informace přesně požaduje, stavební úřad proto poskytl kopie 
Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, spis. zn. S UMCP1/071342/2016/VÝS-H/Še-1/121. 
Smlouvy o Smlouvě budoucí nemá povinný subjekt k dispozici a takové informace není 
povinen mít. 
 
(žádost byla podána dne 15.07.2016 a vyřízena dne 25.07.2016 – řešil Odbor výstavby  
ÚMČ P1) 
 
124. Žádost o poskytnutí informace – nájemní smlouva na nebytový prostor na adrese 
Dlouhá 28, 30, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace  – nájemní smlouva uzavřená se současným nájemcem 
nebytového prostoru Dlouhá 28, 30, Praha 1, dále vzor žádosti a vzor záměru. 
Žádost neobsahovala zákonné náležitosti – ust. § 14 odst 2 InfZ. Žadateli byla zaslána výzva 
k jejich doplnění - nebyly doplněny a žádost byla odložena. 
 
(žádost byla podána dne 14.07.2016, výzva dne 18.07.2016, odložena dne 18.08.2016 – řešilo 
Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ P1) 
 
125. Žádost o poskytnutí informace – počet dopravních přestupků způsobených uživateli 
osobních přepravníků v městském obvodu Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - počet dopravních přestupků: 

-  způsobených uživateli osobních přepravníků v městském obvodu Praha 1, a to za 
období od 01.01.2015 do 31.12.2015 a od 01.01.2016 do 30.06.2016 

- způsobených cyklisty v městském obvodu Praha 1, a to za období od 01.01.2015 do 
31.12.2015a od 01.01.2016 do 30.06.2016 

-  kolik bylo případů zranění uživatelů osobních přepravníků v souvislosti s jízdou na 
osobních přepravnících, a to za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 a od 01.01.2016 
do 30.06.2016 

- kolik bylo případů zranění cyklistů v souvislosti s jízdou na jízdních kolech, to za 
období od 01.01.2015 do 31.12.2015a od 01.01.2016 do 30.06.2016 

Žádost nepatří do působnosti Úřadu městské části Praha 1, a proto byla ve smyslu § 14 odst. 
5 písm. c) InfZ  odložena. 
 
(žádost byla podána dne 18.07.2016 a vyřízena dne 25.07.2016 – řešilo  Oddělení právní, 
kontroly a stížností ÚMČ P1) 
 
126. Žádost o poskytnutí informace – přehled všech prací spojených s údržbou, 
rekonstrukcí a opravami v domě na adrese Novomlýnská 31, Praha 1  
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Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – přehled všech prací spojených s údržbou, rekonstrukcí a 
opravami v domě na adrese Novomlýnská 31, Praha 1, a to od 01.01.201 do 30.06.2016. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 20.07.2016 a vyřízena dne 09.08.2016 – řešil Odbor technické a 
majetkové správy - oddělení technicko-provozní ÚMČ P1) 
 
127. Žádost o poskytnutí informace – původně administrativně rozdělená bytová jednotka č. 
4, 3. NP,  Široká 6, Praha 1  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace  - bytová jednotka č. 4, 3. NP v domě na adrese Široká 6, 
Praha 1, který Městská část nabízí k prodeji: 
1. Ke kterému dni byl tento administrativně rozdělený byt sloučen opět v jeden byt? 
Jednalo se vždy o jeden byt. 
2. Jakým způsobem došlo k uvolnění jednotlivých částí administrativně rozděleného bytu? 
Jedna část bytu byla uvolněna úmrtím nájemce, druhá část bytu byla uvolněna dohodou o 
skončení nájmu /kopie přiložena/. 
3. Pokud byly poskytnuty bytové náhrady – sdělení adres náhradních bytů. 
Rada městské části Praha 1 schválila usnesením č. UR14_1267 ze dne 09.09.2014 uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č. 4 na adrese Školská 30, Praha 1 a zároveň doporučila tento byt 
vyřadit z privatizace /kopie přiložena/. Zastupitelstvo městské části Praha 1usnesením č. 
UZ14_0676 ze dne 16.09.2014 byt z privatizace vyřadilo. 
 
(žádost byla podána dne 25.07.2016 a vyřízena dne 09.08.2016  – řešil Odbor technické a 
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ P1) 
 
128. Žádost o poskytnutí informace – původní text Koncepce pro nakládání s bytovým 
fondem Městské části Praha 1 pro rok 2008 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - původní text Koncepce pro nakládání s bytovým fondem 
Městské části Praha 1 pro rok 2008 a navazující období. V textu zveřejněném na webových 
stránkách Městské části Praha 1 chybí v odstavci III 2 Slučování administrativně rozdělených 
bytů, resp. v přiložené větě z odstavce III 2, důležité slovní spojení, které bylo odstraněno 
z textu – „nájemci bude nabídnut k nájmu jiný,, přiměřený volný byt, čímž dojde k uvolnění 
stávající části administrativně rozděleného bytu a možnosti jeho zcelení.“ 
Žadateli bylo zasláno Oznámení o úhradě nákladů, které byly zaplaceny a informace 
poskytnuty. 
Žadatel vychází z formulace věty, ve které jsou uvedena dvě interpunkční znaménka za sebou, 
z čehož vyvozuje, že došlo k odstranění důležitého slovního spojení. Domněnka žadatele byla 
prověřena a bylo mu zasláno Usnesení RMČ Praha 1 č. u08_0823 ze dne 25.08.2008, včetně 
důvodové zprávy, odkaz na zveřejněnou informaci – Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1  
č. UZ08_0283 ze dne 23.10.2008.      
 
(žádost byla podána dne 03.08.2016, oznámení dne 10.08.2016, úhrada 19.08.2016 a 
vyřízena 22.08.2016 – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností  ÚMČ P1) 
 
129. Žádost o poskytnutí informace – uzavření smluv mezi Městskou částí Praha 1 
(darovací, o spolupráci, plánovací) od 01.01.2007 do současnosti 
Otázky a odpovědi: 
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Žádost o poskytnutí informace  – uzavření smluv mezi Městskou částí Praha 1 (darovací,  
o spolupráci, plánovací): 
1) Zda městská část uzavřela od 01.01.2007do současnosti smlouvu (např. darovací,  
o spolupráci), ve které budoucí stavebník poskytuje finanční plnění městské části a ta se mu 
zavazuje poskytnout součinnost. 
Odbor technické a majetkové správy (OTMS) Úřadu městské části Praha 1 projednal v roce 
2010 připomínky k plánované stavbě společnosti PENTA (následně stavebník RHP 
development) v ulici Na Florenci – dnes Florentinum. Tyto připomínky byly v konečné 
projektové dokumentaci zapracovány příp. vypořádány. Tato stavba a zvláště demolice 
stávajících objektů dočasně ovlivnila užívání nemovitostí v majetku Městské části Praha 1. Po 
projednání s vedením Městské části Praha 1 byly na návrh stavebníka připomínky k provádění 
výstavby a náhrady za dočasné zhoršení podmínek bydlení a dočasné znemožnění užívání 
částí nemovitostí v majetku Městské části Praha 1 zapracovány do smluvních dokumentů  – 
Smlouva o souhlasu s umístěním stavby a Smlouva o spolupráci. 
2) Zda městská část uzavřela od 01.01.2007do současnosti plánovací smlouvu ve smyslu § 66 
odst. zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
OTMS není známa žádná plánovací smlouva. 
3) Kopie smluv uvedené v bodě 1) a 2), pokud došlo k jejich uzavření. 
Poskytnuty kopie – Smlouva o spolupráci, Kolaudační souhlas.  
4) Všechna správní rozhodnutí, která byla vydána v souvislosti se smlouvami v bodě 1) a 2), 
pokud existují.  
OTMS má k dispozici pouze dvě správní rozhodnutí týkající se stavby Florentina-stavební 
povolení=Certifikát a Kolaudační rozhodnutí. Kopie byly poskytnuty. 
  
(žádost byla podána dne 04.08.2016 a vyřízena dne 22.08.2016 – řešil Odbor technické a 
majetkové správy – vedoucí odboru ÚMČ P1) 
 
130. Žádost o poskytnutí informace – zápis z jednání Komise sociální ze dne 16.11.2015 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - zápis z jednání sociální komise ze dne 16.11.2015. 
Dne 16.11.2016 Komise sociální nezasedala. 
 
(žádost byla podána dne 04.08.2016 a vyřízena dne 10.08.2016 –  řešil tajemník Komise 
sociální  ÚMČ P1) 
 
131. Žádost o poskytnutí informace – č.j. S UMCP1/130141/2015/VÝS-Bu-3/136  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – zda se nařízení, s okamžitou platností zastavit všechny 
stavební práce, týká řádně povolených stavebních prací. 
Bylo zasláno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace - § 15 odst. 1 InfZ. Povinnost 
poskytovat informace se dle § 2 odst. 4 InfZ netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a 
vytváření nových informací. Žadatel žádá po povinném subjektu poskytnutí výkladu 
rozhodnutí, které povinný subjekt vydal jako stavební úřad a které je v žádosti označeno. 
Povinný subjekt nemá takový výklad k dispozici, neboť nebyl dříve zpracován, musel by být 
jako nová informace vytvořen, čemuž brání § 2 odst. 4 InfZ. 
 
(žádost byla podána dne 01.08.2016 a vyřízena dne 15.08.02016 – řešil Odbor výstavby 
 ÚMČ P1) 
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132. Žádost o poskytnutí informace – bytové jednotky svěřené do správy Městské části 
Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: 
1. Kolik bytových jednotek svěřených do správy Městské části Praha 1 bylo od 01.01.2014 do 
31.07.2016 v rámci privatizace tohoto majetku celkem převedeno do vlastnictví soukromých 
fyzických a právnických osob, které nebyly oprávněnými nájemci příslušných bytových 
jednotek (tj. zejména v rámci výběrových řízení na převod volných bytových jednotek 
svěřených do správy Městské části Praha 1, aukcí či soutěží apod.), v této souvislosti žádám o 
poskytnutí příslušného seznamu těchto bytových jednotek, včetně adres, rozměrů jednotek a 
umístění v rámci příslušné nemovitosti (nadzemní podlaží). 
2. Ke každé jednotlivé bytové jednotce uvedené pod bodem 1.- jaká byla konečná kupní cena 
uhrazená za převod bytové jednotky do vlastnictví soukromých fyzických a právnických osob – 
kupní cena za m2 nebo ceny celkové za danou bytovou jednotku s uvedením jejích rozměrů. 
3. Ke každé příslušné bytové jednotce uvedené pod bodem 1. – poskytnutí výsledkové listiny 
výběrového řízení, veřejné nabídky, aukce či soutěže, na jejichž základě došlo k převodu 
bytové jednotky do vlastnictví soukromých fyzických a právnických osob, obsahující seznam 
nabídek kupních cen učiněných zájemci, včetně nabídky vítězné kupní ceny s tím, že dané 
výsledkové listiny (seznamy) budou poskytnuty v rozsahu možném z hlediska osobních údajů 
fyzických osob. 
V období od 01.01.2014 do 31.07.2016 bylo uzavřeno celkem 37 smluv. Vše požadované o 
těchto bytových jednotkách bylo žadateli zasláno v tabulce, harmonogramech a usneseních.  
 
(žádost byla podána dne 09.08.2016 a vyřízena dne 24.08.2016 –  řešil Odbor technické  
a majetkové správy - oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1) 
 
133. Žádost o poskytnutí informace – dokumenty k nebytovému prostoru, jednotka č. 
864/101 v domě Bílkova 864/13, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - dokumenty k nebytovému prostoru, jednotka č. 864/101 
v domě Bílkova 864/13, Praha 1: 
1.  Informace o stávajícím využití výše specifikované jednotky. 
Specifikovaná jednotka slouží k provozování indonéské restaurace The Asia. 
2.  Informace o oprávněném subjektu (vzhledem k bodu č. 1). 
Restauraci provozuje spol. VIP GASTRO s.r.o. se sídlem Rybná 24, Praha 1, IČ 02073773. 
3. Kopie veškeré dokumentace týkající se nynějšího využití výše specifikované jednotky, tj. 
smlouvy a dohody, na základě kterých je jednotka využívána, včetně případných dodatků. 
Kopie veškeré dokumentace – Nájemní smlouva č. 2014/0798 byla zaslána žadatelce. 
 
(žádost byla podána dne 10.08.2016 a vyřízena dne 25.08.2016 – řešil  Odbor technické  
a majetkové správy - oddělení správy nemovitostí a privatizace ÚMČ Praha 1) 
 
134. Žádost o poskytnutí informace – sportovní hala ve vlastnictví Městské části Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: 
1. Zda má Městská část Praha 1 ve vlastnictví nějakou sportovní halu. 
2. Pokud ano, zda ji provozuje sama nebo je tato hala dále pronajímána dalšímu subjektu. 
3. Jaká je pak případně výše nájmu u této haly bez DPH? 
Městská část Praha 1 ve vlastnictví žádnou sportovní halu nemá. 
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(žádost byla podána dne  10.08.2016 a vyřízena dne 25.08.2016 – řešil Odbor kancelář 
starosty - oddělení sportu, rozvoje občanské společnosti a mezinárodních vztahů  ÚMČ  
Praha 1)  
 
135. Žádost o poskytnutí informace – způsob měření odběru el. energie v domech v majetku 
Městské části Praha 1  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – jakým způsobem je zajištěno měření odběru el. energie při 
opravách a údržbě prostor v domech v majetku Městské části Praha 1 a kdo hradí náklady 
spojené s tímto odběrem? 
Při opravách v domě Novomlýnská 1238/3, Praha 1 byly používány nástroje, které nevyžadují 
připojení na el. energii, tzn. aku vrtačky, pily na benzín atd. V ostatních případech byl použit 
vlastní agregát. 
 
(žádost byla podána dne 12.08.2016 a vyřízena dne 24.08.2016 – řešil Odbor technické a 
majetkové správy ÚMČ Praha 1)  
 
136. Žádost o poskytnutí informace – doklady a materiály k usnesení č. UZ14_0676 ze dne 
16.09.2014 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – doklady a materiály k usnesení č. UZ14_0676 ze dne 
16.09.2014: 
Bylo zasláno Oznámení o stanovení výše úhrady nákladů, které byly uhrazeny a požadované 
informace poskytnuty.  
 
(žádost byla podána dne 12.08.2016, oznámení dne 24.08.2016 a vyřízena dne 29.08.2016 – 
řešilo Oddělení volených orgánů ÚMČ Praha 1)  
 
137. Žádost o poskytnutí informace – podklady a materiál k usnesení č. UR14_1267 ze dne 
09.09.2014 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – podklady a zápis včetně materiálu k projednání a rozhodnutí 
Zastupitelstva městské části Praha 1  k usnesení č. UZ14_0676 ze dne 09.09.2014: 
Bylo zasláno Oznámení o stanovení výše úhrady nákladů, které byly uhrazeny a požadované 
informace poskytnuty.  
 
(žádost byla podána dne 12.08.2016, oznámení dne 24.08.2016 a vyřízena dne 29.08.2016 – 
řešilo Oddělení volených orgánů ÚMČ Praha 1)  
 
138. Žádost o poskytnutí informace – provedené práce v domě na adrese Novomlýnská 
1283/3, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – provedené práce spojené s údržbou, rekonstrukcí a opravami 
v domě na adrese Novomlýnská 1283/3, Praha 1: 

- jakým způsobem proběhlo měření spotřebované el. energie? 
- v jaké výši byla částka za spotřebovanou el. energii? 
- byly náklady za spotřebovanou el. energii naúčtovány nájemcům bytových a 

nebytových prostor domu? 
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 Při opravách v domě Novomlýnská 1238/3, Praha 1 byly používány nástroje, které 
nevyžadují připojení na el. energii, tzn. aku vrtačky, pily na benzín atd. V ostatních případech 
byl použit vlastní agregát.  
 
(žádost byla podána dne 12.08.2016 a vyřízena dne 24.08.2016 – řešil Odbor technické a 
majetkové správy ÚMČ Praha 1)  
 
139. Žádost o poskytnutí informace – Záměr prodeje id. 2/9 domu č. p. 420, Vítězná 18, 
Praha 1 Městské části Praha 1 – kupní smlouva, schválení na 7. zasedání Zastupitelstva 
Městské části Praha 1 – usnesení č. U03_0091, znalecký posudek 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace -  Záměr prodeje id. 2/9 domu č. p. 420, Vítězná 18, Praha 1: 
1) Oznámení záměru městské části Praha 1 uzavřít kupní smlouvu mezi hl. m. Prahou – 
Městskou částí Praha 1 a Ing.., (resp. k záměru prodeje id. 2/9 domu č. p. 420, Vítězná 18, 
spolu se stavebním pozemkem č. 816, vše k. ú. Malá Strana), jak byl tento záměr schválen na 
zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 1 dne 07.07.2013, usnesení č. U03_0091  
a doklad prokazující včasné a řádné zveřejnění tohoto záměru v souladu s § 36, odst. 1 
zákona č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze. 
Doklad nebyl ve spisové dokumentaci dohledán, od zveřejnění uplynula doba delší než 10 let, 
proto byl zřejmě v předchozích letech skartován. 
2) Znalecký posudek ohledně určení kupní ceny id. 2/9 domu č. p. 420, Vítězná 18, spolu se 
stavebním pozemkem č. 816, vše k. ú. Malá Strana, jež byly předmětem prodeje dle kupní 
smlouvy uzavřené mezi Hl. m. Prahou – Městskou částí Praha 1 a Ing… 
Žadateli byla zaslána Výzva k upřesnění žádosti – ust. § 14, odst. 5 písm. b), dne 07.07.2013 
se zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 nekonalo. 
Upřesnění - zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 07.07.2003. 
Požadovaný doklad byl poskytnut. 
 
(žádost byla podána dne 15.08.2016, výzva a upřesnění dne 16.08.2016, vyřízena dne 
30.08.2016  –  řešil Odbor technické a majetkové správy - oddělení správy nemovitostí ÚMČ 
Praha 1) 
 
140. Žádost o poskytnutí informace – rozhodnutí Stavebního úřadu Úřadu městské části 
Praha 1 č. j. UMCP1 124418/2013 ze dne 25.09.2013 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – v jakém procesním stavu či fázi je (ukončeno, přerušeno, 
v běhu apod.) řízení , v rámci kterého bylo vydáno rozhodnutí stavebního úřadu č.j.UMCP1 
124418/2013 ze dne 25.09.2013, týkající se objektů č.p. 1601 a č.p. 920 na Václavském 
náměstí 47 a v ulici Opletalova 3. Jaké procesní kroky učinil stavební úřad po vydání výše 
uvedeného rozhodnutí. 
Řízení vedené pod sp. zn. S UMCP1/113811/2013/VÝS-OD-2/1601, 920 bylo ukončeno 
usnesením o zastavení řízení č. j. UMCP1 104867/2016 ze dne 23.06.2016, které nabylo 
právní moci dne 14.07.2016. Řízení bylo zastaveno z důvodu zpětvzetí žádosti stavebníkem. 
Od vydání rozhodnutí č. j. UMCP1 124418/2013 ze dne 25.09.2013 nebylo vydáno žádné 
další rozhodnutí ve správním řízení. 
 
(žádost byla podána dne 17.08.2016 a vyřízena dne 01.09.2016 – řešil Odbor výstavby  
ÚMČ Praha 1) 
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141. Žádost o poskytnutí informace – stavební povolení pro rekonstrukci domu na adrese 
Dlouhá 727/39, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: 
Stavební povolení včetně všech dodatků pro rekonstrukci domu na adrese Dlouhá 39,  
Praha 1, kterou provádí spol. OTOL Company, spol. s.r.o., se sídlem Dlouhá 727/39, Praha 1 
kolaudační rozhodnutí na číslo jednotky 727/12 (jiný nebytový prostor) v totožné budově, 
nebo informaci o tom, že jednotka nebyla dosud zkolaudována. Pokud nebyla prováděna 
kolaudace po jednotlivých jednotkách, žádám o poskytnutí kolaudačního rozhodnutí na celek, 
v němž se nachází nebytová jednotka 727/120. 
Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace - § 15 odst. 1 InfZ.   
 
(žádost byla podána dne  19.08.2016 a vyřízena dne 02.09.2016 – řešil Odbor výstavby  ÚMČ 
Praha 1)  
 
142. Žádost o poskytnutí informace – zápis z jednání sociální komise dne 11.11.2015 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - zápis z jednání sociální komise dne 11.11.2015. 
Žadateli bylo umožněno nahlédnout do výpisu ze zápisu č. 2015/14 z jednání sociální komise 
ze dne 11.11.2015. 
  
(žádost byla podána dne 22.08.2016 a vyřízena dne 05.09.2016 – řešila Komise sociální  
ÚMČ Praha 1)  
 
143. Žádost o poskytnutí informace – školení pracovníka stavebního úřadu ze Směrnic 
Evropského společenství 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - školení pracovníka stavebního úřadu ze Směrnic Evropského 
společenství: 

- kdy byl proškolen, v jakém rozsahu  
- kdo prováděl školení, jaké konkrétní směrnice byly proškolovány 
- zda skládal nějakou závěrečnou zkoušku ze znalostí směrnic 

Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace- § 15 odst. 1 InfZ. Žadatel podal 
odvolání, které bylo jako Předklad odvolání zasláno nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. 
Prahy. 
 
(žádost byla podána dne 23.08.2016, odvolání dne 15.09.2016, předklad dne 19.09.2016 – 
řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)  
 
144. Žádost o poskytnutí informace – pořizování fotografií v domě na adrese  
Pod Bruskou 6, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - pořizování fotografií v domě na adrese Pod Bruskou 6,  
Praha 1: 

- jaká osoba či osoby byly vyfotografovány 
- zda byly tyto fotografie zasílány i jiným subjektům 
- žádám kopie fotografií, kde je zachycena osoba či osoby nacházející se v uvedeném 

domě  
Bylo zasláno Oznámení o stanovení výše úhrady nákladů § 17 odst. 5 InfZ. Dosud nebyly 
hrazeny.  



 
 

48 

 
(žádost byla podána dne 23.08.2016, oznámení dne 31.08.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 
Praha 1)  
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145. Žádost o poskytnutí informace – řízení o přestupku v souvislosti s tzv. divadelním 
představením na Staroměstském náměstí dne 21. srpna 2016 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: Jestli je vedeno u Městské části Praha 1 řízení o přestupku 
v souvislosti s tzv. divadelním představením na Staroměstském náměstí dne 21. srpna 2016. 
Oznámení o spáchání přestupku v souvislosti s tzv. divadelním představením  
na Staroměstském náměstí dne 21. srpna 2016 Úřad městské části Praha 1 neobdržel. 
 
(žádost byla podána dne 23.08.2016 a vyřízena dne 30.08.2016 – řešil Odbor občansko 
správních agend - oddělení  správního řízení ÚMČ Praha 1)  
 
146. Žádost o poskytnutí informace – materiály a podklady z porady MAPA ze dne 
02.12.2003  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – materiály a podklady včetně zápisu z porady MAPA  
č. 42/2003 ze dne 02.12.2003.  
Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace - § 15 odst. 1 InfZ – MAPA je 
pracovní poradou vedoucích zaměstnanců úřadu, kteří mají ve své působnosti nakládání 
s majetkem Městské části Praha 1. Tyto porady jsou neformálním setkáním, v němž dochází ke 
sdílení informací a koordinaci souvisejících úkonů. Vedením porad je pověřen místostarosta.  
 
(žádost byla podána dne 24.08.2016 a vyřízena dne 06.09.2016 – řešil Odbor technické  
a majetkové správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)  
 
147. Žádost o poskytnutí informace – datum obdržení nabídky Městské části Praha 1  
 na převod bytové jednotky – Elišky Krásnohorské 10, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – ke kterému dni obdrželi nájemci bytů v domě na adrese 
Elišky Krásnohorské 10, Praha 1 nabídku Městské části Praha 1 na převod bytové jednotky? 
Žadateli bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14 odst. 7 písm. a) InfZ 
a Oznámení o stanovení výše úhrady nákladů - § 17 odst. 5 InfZ. Dosud nebyly uhrazeny. 
 
(žádost byla podána dne 26.08.2016, oznámení o prodloužení dne 02.09.2016, oznámení o 
úhradě dne 14.09.2016 – řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení privatizace 
ÚMČ Praha 1)  
 
148. Žádost o poskytnutí informace – kopie nabídek Městské části Praha 1 na převod bytové 
jednotky – Elišky Krásnohorské 10, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – kopie nabídek Městské části Praha 1 na převod bytové 
jednotky – Elišky Krásnohorské 10, Praha 1. 
 
Žadateli bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14 odst. 7 písm. a) InfZ 
a Oznámení o stanovení výše úhrady nákladů - § 17 odst. 5 InfZ. Dosud nebyly uhrazeny. 
 
(žádost byla podána dne 26.08.2016, oznámení o prodloužení dne 02.09.2016, oznámení o 
úhradě dne 14.09.2016 – řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení privatizace 
ÚMČ Praha 1)  
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149. Žádost o poskytnutí informace – kdy byla zaslána doplnění k odvolání ve věci 
porušování domovní svobody Odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – kdy byla zaslána doplnění k odvolání, ve kterých uvádím, že 
v dané kauze zahájila dne 05.06.2016 Policie ČR úkony trestního řízení pro podezření ze 
spáchání přečinu porušování domovní svobody Odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. 
Prahy?jedná se o čj. S UMCP1/130141/2015/VÝS-Bu-3/136 a S UMCP1/130219/2015/VÝS-
Bu-3/136. 
Podání žadatele s názvem „doplnění č. 1 – odvolání proti rozhodnutí – čj. 
S UMCP1/130219/2015/VÝS-Bu-3/136 a „doplnění č. 2 – odvolání proti rozhodnutí – čj.  
S UMCP1/130141/2015/VÝS-Bu-3/136 byla posouzena podle § 37odst. 1 zákona č. 500/2004 
sb., správní řád, dle svého skutečného obsahu bez ohledu na to, jak jsou označena. Podání 
nejsou obsahově doplňující k vyjádření k odvolání do stavebního řízení ve věci rozhodnutí o 
nařízení zastavení všech stavebních prací, neboť´neobsahují tvrzení, v čem je spatřován 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo  
(§ 82 odst. 2 správní řád). 
 
(žádost byla podána dne 29.08.2016 a vyřízena dne 13.09.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 
Praha 1)  
 
150. Žádost o poskytnutí informace – účel spolku Tobit, z. s., Široká 12, Praha 1  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – účel spolku Tobit, z. s., Široká 12, Praha 1 - zda je držitelem 
živnostenského oprávnění k provozování pohřební služby.   
Spolek Tobit, z. s. nedisponuje živnostenským oprávněním pro provozování živnosti 
koncesované „Provozování pohřební služby“. 
 
(žádost byla podána dne 04.09.2016 a vyřízena dne 09.09.2016 – řešil Odbor živnostenský 
ÚMČ Praha 1)  
 
151. Žádost o poskytnutí informace – znalecký posudek AZET č. 12012003 ze dne 
27.02.2012 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace -  znalecký posudek AZET č. 12012003 ze dne 27.02.2012.   
Městská část Praha 1 posudkem nedisponuje – tato odpověd´ již  byla jednou zaslána žadateli 
v Rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze dne 24.06.2016. Jde o informaci, kterou na svoje náklady 
nechala vypracovat druhá smluvní strana, a proto zůstala v jejím držení. 
 1. Byla Městská část Praha 1 zadavatelem znaleckého posudku č. 2748-54/2011 ze dne 
20.12.2011 vyhotoveného Ing. R.M.? Pokud ano, kolik Městská část Praha 1 za tento posudek 
zaplatila? 
Městská část Praha 1 nebyla zadavatelem tohoto znaleckého posudku a za jeho zpracování 
městská část z titulu objednání posudku nic nehradila. Posudek předložila druhá smluvní 
strana v rámci jednání o předmětu nájmu. 
2. Pokud je odpověd´ na otázku č. 1 záporná, zadala Městská část Praha 1 společnosti VGD 
Appraisal, s. r. o., tehdy se sídlem Praha 4, Na Ostrůvku 360/4, Nusle (dnes Bělehradská 
314/18, Praha 4, Nusle), vyhotovení znaleckého posudku se stejným či obdobným znaleckým 
úkolem jako měl znalecký posudek č. 2748-54/2011 ze dne 20.12.2011 vyhotoveného  
Ing. R.M.? Pokud ano, kolik Městská část Praha 1 za tento posudek celkem zaplatila? 
Z podkladů v současnosti oddělení správy nemovitostí odboru technické a majetkové správy 
dostupných není patrné, že by si Městská část Praha 1 objednala od společnosti VGD 
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Appraisal, s. r. o., se sídlem nyní Bělehradská 314/18, Praha 4, Nusle zpracování obdobného 
znaleckého osudku se stejným nebo podobným znaleckým úkolem od Ing. R. M. 
Bylo zasláno oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14 odst. 7 písm. c) InfZ. 
 
(žádost byla podána dne  05.09.2016, oznámení dne 20.09.2016 a vyřízena dne 30.09.2016  –  
řešil Odbor technické a majetkové správy - oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1) 
 
152. Žádost o poskytnutí informace – stanovy společenství vlastníků, pravidelné náklady 
Městské části Praha 1 spojených s bytovými jednotkami v jejím vlastnictví  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – stanovy společenství vlastníků, informace o pravidelných 
nákladech Městské části Praha 1 spojených s bytovými jednotkami v jejím vlastnictví:  

- Národní 20, BJ 116/19 
- Hellichova 11, BJ 395/207 

za roky 2014, 2015, a 2016, dále příslušné dokumenty tj. smlouvy, faktury či usnesení, které se 
vážou k těmto nákladům. 
Bylo zasláno oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14 odst. 7 písm. c) InfZ a  Oznámení 
o stanovení výše úhrady nákladů § 17 odst. 5 InfZ. Náklady dosud nebyly uhrazeny.  
 
(žádost byla podána dne 04.09.2016, oznámení-lhůta dne 19.09.2016,  oznámení-úhrada dne  
27.09.2016 – řešil Odbor technické a majetkové správy - oddělení privatizace a SVJ  
ÚMČ Praha 1) 
 
 
 
 
 
 
153. Žádost o poskytnutí informace – běžící řízení vedená úřadem, ve kterých zastupuje 
účastníky řízení zástupce žadatele K. P. se sídlem Běchorská 2229/15, Praha –  
- Horní Počernice, předmět řízení 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: 
1.  V jakých běžících řízeních vedených před vaším úřadem zastupuje v současné době  
       účastníky řízení, popř. vystupuje jako žadatel či zástupce žadatele K.P. se sídlem  
       Běchorská 2229/15, Praha – Horní Počernice. 
2.  Žádáme konkrétně o předmět řízení, identifikaci žadatele a aktuální stav projednávání  
      před vaším úřadem.  
Povinný subjekt prozkoumal spisovou dokumentaci a svůj informační systém. V současné 
době neeviduje žádné probíhající řízení, ve kterém by uvedená osoba vystupovala jako žadatel 
či zástupce žadatele. 
 
(žádost byla podána dne  05.09.2016 a vyřízena dne 20.09.2016 – řešil Odbor výstavby  ÚMČ 
Praha 1)  
 
154. Žádost o poskytnutí informace – Výběrové řízení na prodej rozestavěných jednotek, 
usnesení ZMČ Praha 1  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace  – Výběrové řízení na prodej rozestavěných jednotek – 
vyhlášení v usnesení ZMČ Praha 1 č. UZ16_0292 ze dne 21.06.2016  
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- jaké rozestavěné jednotky byly předmětem prodeje v předchozích výběrových řízeních 
– uvedení adresy, č.p., patra, velikosti jednotky v m2 , dispozice jednotky, č. LV 

- za jaké jednotlivé částky byly tyto jednotky v předchozích výběrových řízeních prodány 
Žadateli byly zaslány kopie harmonogramu výběrového řízení a usnesení č. UZ15_0114 ze 
dne 10.11.2015. 
  
(žádost byla podána dne 09.09.2016 a vyřízena dne 26.09.2016 – řešil Odbor technické  
a majetkové správy – oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)  
 
155. Žádost o poskytnutí informace – seznam bytových jednotek svěřených do správy 
Městské části Praha 1, které byly od 01.01.2014 do 31.07.2016 v rámci privatizace tohoto 
majetku celkem převedeny do vlastnictví soukromých osob 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace:   
1. Seznam bytových jednotek, včetně adres, rozměrů a umístění v rámci příslušné nemovitosti 
    (nadzemní podlaží), svěřených do správy Městské části Praha 1, které byly od 01.01.2014   
    do 31.07.2016 v rámci privatizace tohoto majetku celkem převedeny do vlastnictví    
    soukromých osob, které nebyly oprávněnými nájemci příslušných bytových jednotek  
    (tj. zejména v rámci výběrových řízení na převod volných bytových jednotek svěřených do  
    správy Městské části Praha 1aukcí či soutěží apod.) 
2. Ke každé jednotlivé bytové jednotce uvedené pod bodem 1 – jaká byla konečná kupní cena  
    uhrazená za převod bytové jednotky do vlastnictví soukromých osob  - kupní cena za m2  
    nebo ceny celkové za danou bytovou jednotku s uvedením jejích rozměrů. 
3. Ke každé příslušné bytové jednotce uvedené pod bodem 1 – poskytnutí výsledkové listiny  
    výběrového řízení, veřejné nabídky, aukce či soutěže, na jejichž základě došlo k převodu  
    bytové jednotky do vlastnictví soukromých fyzických a právnických osob, obsahující seznam  
    nabídek kupních cen učiněných zájemci, včetně nabídky  vítězné kupní ceny s tím, že dané  
 
 výsledkové listiny (seznamy) budou poskytnuty v rozsahu možném z hlediska osobních údajů  
 fyzických osob. 
V období od 01.01.2014 do 31.07.2016 bylo uzavřeno celkem 37 smluv. 
Žadateli zaslány kopie dokumentů, ve kterých jsou požadované informace uvedeny (seznam 
bytových jednotek, harmonogramy výběrového řízení, usnesení ZMČ Praha 1 č. UZ14_0015 
ze dne 16.12.2014, č. UZ15_0040 ze dne 27.01.2015 a č. UZ15_0204 ze dne 15.12.2015).   
    
(žádost byla podána dne 12.09.2016 a vyřízena dne 27.09.2016 – řešil Odbor technické  
a majetkové správy – oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)  
 
156. Žádost o poskytnutí informace – kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení na 
stavbu  - parc. č. 220/1, k. ú. Nové Město 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu – 
parc. č. 220/1, k. ú. Nové Město. 
Stavební úřad vydal rozhodnutí ve společném řízení o umístění stavby a o stavebním povolení, 
týkající se objektu č.p. 1054, Na Poříčí 48, Praha 1- Nové Město pod spis. zn.  
S UMCP1/024524/2014/VÝS-Hk-/Ha-2/1054, č. j. UMCP1/117541/2014. Tato informace je 
zveřejněnou informací dle § 6 InfZ a nachází se na internetovém portálu Městské části  
Praha 1. 
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(žádost byla podána dne 15.09.2016 a vyřízena dne 21.09.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 
Praha 1)  
 
157. Žádost o poskytnutí informace – celkové externí náklady spojené s vydáváním 
tiskoviny typu „radniční listy“ v době od 01.01.2015 do 31.12.2015 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace:  
- celkové externí náklady spojené s vydáváním tiskoviny typu „radniční listy“ vynaložené vaší  
  městskou částí v době od 01.01.2015 do 31.12.2015 
- seznam externích dodavatelů, kteří se na výrobě radničních listů podílí (např. název  
  tiskárny, distributora atd.) 
V roce 2015 se změnilo vydávání radničního měsíčníku Praha 1 na vydávání čtvrtletníku 
Praha 1, tedy z 11 čísel (10 čísel + 1 letní dvojčíslo za červenec a srpen) na 4 čísla – jaro, 
léto, podzim, zima. Důvodem bylo zahájení modernějšího přenosu informací k občanům 
pomocí elektronických médií. K tomuto tištěnému magazínu tedy přibyl ještě elektronický 
čtrnáctideník Kultura Praha 1, který je zasílán na elektronické adresy našich rezidentů, kteří 
o něj mají zájem. 
 
(žádost byla podána dne 20.09.2016 a vyřízena dne 05.10.2016 – řešil – Oddělení vnějších 
vztahů  ÚMČ Praha 1)  
 
 158. Žádost o poskytnutí informace – umístění vikýřů a komína na střeše domu  
Na Kampě 8, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - umístění vikýřů a komína na střeše domu Na Kampě 8, 
Praha 1: 
Magistrát hl. m. Prahy (MHMP) sdělil: 

- bylo dohodnuto, že místo jednoho velkého vikýře bude na střeše domu umístěno více 
menších vikýřů a komín 

- žádost vlastníka objektu o vydání závazného stanoviska k dativnímu řešení vikýřů byla 
MHMP OPP kladně posouzena   

- na základě místního šetření dne 28.06.2016 bylo dohodnuto,  že na základě požadavku 
MHMP Odboru památkové péče (OPP) bude upraven tvar komínu na novostavbě tak, 
aby odpovídal historickým komínům Malé Strany. 

Žádám o kopie výše uvedeného, pokud je vyhotoveno v písemném tvaru, dále dodatek 
závazného stanoviska ze dne 22.10.2014.  
Žadateli byla zaslána Výzva k doplnění zákonných náležitostí - § 14 odst. 2 InfZ.  
Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 Infz - MHMP Odbor památkové 
péče je samostatný úřad a je příslušným prvoinstančním výkonným orgánem na úseku státní 
památkové péče na území hl. m. Prahy. 
 
(žádost byla podána dne  19.09.2016, výzva dne 21.09.2016, doplněna 27.09.2016 a vyřízena 
dne 10.10.2016  –  řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 
 
159. Žádost o poskytnutí informace – anonymizovaná rozhodnutí úřadu k případům 
zadržení osob při protestu proti prezidentu Zemanovi 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - anonymizovaná rozhodnutí úřadu k případům zadržení osob 
při protestu proti prezidentu Zemanovi, jaká byla udělena pokuta: 

- 08.12.2014 – vyvěšení transparentu „zde sídlí Putinova loutka“ na katedrále sv. Víta 
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Nepodařilo se dohledat, že by Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení  
obdržel v roce 2014 či později oznámení o přestupku uvedeného transparentu.  

- 28.102015 – zadržení dvou mužů na akci na Hradčanském náměstí u sochy T. G. 
Masaryka  

Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení obdržel v roce 2015 ve výše 
uvedené věci oznámení o přestupku proti jedné osobě. Zaslána kopie vyřízení.  
17.11.2015 – zadržení lidí na Albertově během oslav 17. listopadu 
Albertov spadá do území Městské části Praha 2, věcně příslušný k řešení případného 
přestupku je Úřad městské části Praha 2. 
 
(žádost byla podána dne 23.09.2016 a vyřízena dne 04.10.2016 – řešil Odbor občansko  
správních agend - oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1) 
 
160. Žádost o poskytnutí informace – řízení stavebního úřadu k objektu Vítězná 550/8, 
Praha 1  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace:   

- je ve vztahu k objektu Vítězná 550/8, Praha 1vedeno u stavebního úřadu nějaké řízení 
(územní, stavební apod.) nebo bylo v posledních 6 měsících ve vztahu k tomuto objektu 
stavebním úřadem vydáno nějaké rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení 
apod.), učiněn jiný obdobný úkon (vydání územního souhlasu s ohlášením stavby, 
uzavření veřejnoprávní smlouvy apod.),   

Stavební úřad v posledních 6 měsících do současné doby neeviduje žádné probíhající či 
ukončené řízení, které by se vztahovalo k výše uvedenému objektu.   
 
(žádost byla podána dne  29.09.2016 a vyřízena dne 12.10.2016 – řešil Odbor výstavby  ÚMČ 
Praha 1)  
 
161. Žádost o poskytnutí informace – nebytová jednotka č. 104/375, 28. října 9, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace  - zda po 04.12.2013 bylo kromě specifikovaného kolaudačního 
rozhodnutí č. j. Výst. 4524/09-H-3/375 ze dne 04.12.2003 ve věci nebytové jednotky  
č. 104/375, 28. října 9, Praha 1, vydáno ještě jiné kolaudační rozhodnutí , ev. zda bylo 
citované kolaudační rozhodnut změněno (jednotka rekolaudována). 
Stavební úřad od 04.12.2013 do současné doby žádné probíhající řízení k uvedené jednotce 
neeviduje.  
 
(žádost byla podána dne 03.10.2016 a vyřízena dne 17.10.2016 – řešil Odbor výstavby  
ÚMČ Praha 1) 
 
162. Žádost o poskytnutí informace – programové prohlášení Rady městské části  
Praha 1 (koaliční smlouva) 
Otázky a odpovědi: 
1.Žádost o poskytnutí informace – kompletní programové prohlášení Rady městské části  
  Praha 1 (dále jen Rada) pro aktuální volební období, případně aktuální uzavřenou koaliční  
  smlouvu mezi politickými stranami, které jsou zastoupeny v Radě, nebo podobný dokument,  
  který popisuje témata a cíle, které má v tomto volebním období Rada naplňovat.  
  Žádost se odmítá ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 InfZ – takovéto programové prohlášení  
  v aktuálním volebním období nebylo přijato. Koaliční smlouvu ani informace obdobného  
  charakteru povinný subjekt nevlastní. 
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2. Schválila městská část, nebo hodlá v tomto volebním období schválit koncepční dokument  
    v oblasti dopravy, udržitelného rozvoje nebo udržitelné mobility, případně koncepční  
    dokument, který se těmito tématy nějak zabývá? 
Žádost se odmítá ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 InfZ – na tento druh informací se 
informační povinnost nevztahuje (§ 2 odst. 4 InfZ). 
Dále: 
3. Má městská část vypracovanou koncepci územního rozvoje, která by zohledňovala  
    požadavky na udržitelnou mobilitu? Jak jsou konkrétně tyto požadavky zohledněny? 
MČ Praha 1 je územím, kde má preference chodců nejvyšší prioritu. Vzhledem k k charakteru 
území i k péči, kterou pěším věnujeme, je u nás podíl přepravní práce 40% pěší dopravy. 
Tomuto podílu odpovídá též zdaleka nejhustší pokrytí přechody pro pěší na místní 
komunikační síti z celé Prahy i množství a rozsah pěších a obytných zón. Ve prospěch 
bezpečnosti chodců zvyšujeme počet ulic, kde je vjezdu vozidel zamezeno posuvnými sloupky.    
4. Jaká opatření směřující k udržitelné mobilitě realizovala městská část v oblasti územního  
    rozvoje v tomto volebním období, jaká opatření plánuje ještě do konce volebního období  
    realizovat? 
Do ulice Melantrichova byl omezen vjezd automobilů, v ulici Dušní byl vybudován chybějící 
chodník, v okolí obchodního centra Quadrium – v ulicích Purkyňova, Vladislavova byl 
změněn dopravní prostor. 
5. Jaké kroky činí městská část pro zvýšení bezpečnosti chodců? Na jakých konkrétních  
   místech městská část zlepšila bezpečnost chodců např. zlepšením přehlednosti přechodů,  
   zřízením nových nebo úpravou světelné signalizace? Má městská část plán opatření do  
   konce volebního období? Jaká opatření tento plán obsahuje? 
Ne. Území Prahy neumožňuje systémové úpravy veřejného prostranství. Ve prospěch chodců 
jsme vybaveni nadstardandním množstvím přechodů, pěších a obytných zón, které rozvíjíme. 
Připravuje se rozšiřování chodníků. Takový ucelený plán na úrovni městské části Praha 1 
neexistuje.  
6. Jaké kroky činí městská část pro zvýšení bezpečnosti cyklistů? Na jakých konkrétních  
    místech městská část zlepšila bezpečnost cyklistů např. legalizací chodníků, zřízením  
    cykloobousměrek nebo úpravou křižovatky? Má městská část plán opatření na zlepšení  
    podmínek pro cyklisty do konce volebního období? Jaká opatření tento plán obsahuje? 
Je řada míst, kde je ve vozovce umožněn protisměrný cyklistický provoz, máme plošné 
povolení pohybu cyklistů v pěších zónách. V Hybernské ulici a v ulici Na Příkopě jsou 
zavedeny protisměrné cyklistické pruhy. Takový ucelený plán na úrovni městské části Praha 1 
neexistuje.  
7. Jaké kroky činí městská část pro snížení zátěže tranzitní automobilovou dopravou a pro její  
    přechod na k tomu určené kapacitní komunikace? 
Opatření pro snížení zátěže tranzitní automobilovou dopravou leží především na bedrech hl. 
m. Prahy. Celoměstský tranzit územím Prahy 1 není zásadní, ke zlepšení výraznou měrou 
pomohlo zprovoznění tunelového komplexu Blanka. Pomohlo by dobudování městského a 
vnějšího okruhu.  
4. Jaké kroky činí městská část pro zlepšování podmínek pro veřejnou dopravu? 
Veřejná doprava je doménou centra Prahy. Vedle velkého pokrytí tramvajovou dopravou, 
intenzity provozu tramvají jsou zde situovaná dvě stěžejní vlaková nádraží a přestupní 
trojúhelník metra protěžujeme i zavedení minibusových linek. Dále pracujeme na rozšíření 
kolejové sítě. 
5. Ve kterých ulicích městská část vysadila nové stromy a v jakém počtu, kde se tak chystá 
učinit do konce volebního období? 
Téměř všechna s uliční stromořadí na území městské části rostou na pozemcích ve vlastnictví 
Hlavního města Prahy, proto jejich správu vykonává Technická správa komunikací hl. m. 
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Prahy. Městská část se podílí na údržbě těchto stromů, přestože to není její povinností, a to z 
důvodu zajištění kvalitní péče a realizace nových výsadeb. Pokud uhyne strom, je /dle 
agrotechnických lhůt/ nahrazen novým. Takto byly v poslední době dosazeny dřeviny 
v Jeruzalémské a Lannově ulici, na Václavském náměstí a Ovocném trhu. 
Plánovaní výsadby – výměny – 2 lípy stříbrné – Alšovo nábřeží, stromořadí podél Vltavy,  
2 lípy stříbrné – stromořadí v horní části Václavského náměstí, 1 akát bílý – Haštalské 
náměstí za kostelem. Výsadba nových dřevin na komunikacích je na území MČ Prahy 1 
komplikovaná, je třeba získat souhlasné stanovisko orgánů památkové péče a správců 
podzemních sítí. V historické části města jsou půdní podmínky pro stromy špatné, uroveň 
většiny ulic se nachází na sutinách starých staveb. Přesto byly v rámci úprav veřejných 
prostranství vysazeny stromy v ulicích Jilská, Soukenická, truhlářská, rytířská, Perštýn atd. 
Realizované výsadby dřevin – 2 javory jasanolisté – Charvátova ulice /podzim 2014/, 3 lípy 
stříbrné – stromořadí u parku na Alšově nábřeží /v rámci rekonstrukce 2015/, 1 javor babyka 
– Dušní ulice / v rámci rekonstrukce 2016/, 1 lípa srdčitá – Staroměstské náměstí /výměna 
2016/. 
Plánované výsadby stromořadí na nové pozice – 4 stromy v ulici Karoliny Světlé – rok 2017. 
další výsadba stromů je plánována na Národní třídě mezi Spálenou ulicí a Národním 
divadlem, další projekty jsou zpracovány, termíny realizace nejsou známy. Byla vysazena 
řada nových stromů do parků na pozemcích svěřené do správy MČ Praha 1. 
Bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty - § 14 odst. 7 písm. b) InfZ. 
 
(žádost byla podána dne 06.10.2016, oznámení dne 20.10.2016 a vyřízena dne 31.10.2016  –  
řešil Odbor dopravy, Odbor životního prostředí, Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ 
Praha 1) 
 
163. Žádost o poskytnutí informace – seznam smluv uzavřených Městskou částí Praha 1 
ohledně celoročního provozu stánků na Staroměstském náměstí Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace:  

-  seznam všech smluv uzavřených Městskou částí Praha 1 nebo její dceřinou 
společností ohledně celoročního provozu stánků na Staroměstském náměstí Praha 1 

- texty všech smluv 
Výše uvedené smlouvy Městská část Praha 1 neuzavírá, a proto byla žádost odložena - § 14 
odst. 5 písm. c) InfZ. 
 
(žádost byla podána dne 12.10.2016 a vyřízena dne 13.10.2016 – řešilo Oddělení právní, 
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 
 
164. Žádost o poskytnutí informace –  usnesení UR15_1044 ze dne 18.08.2015, vyvěšeno od 
26.08.2015 do 09.09.2015, pořadové číslo 65/8-9/2015/Z 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - usnesení UR15_1044 ze dne 18.08.2015, vyvěšeno od 
26.08.2015 do 09.09.2015, pořadové číslo 65/8-9/2015/Z: 

- veškeré došlé nabídky ke zveřejněnému záměru pořadové číslo 65/8-9/2015 na změnu 
doby nájmu nebytového prostoru v 1. podzemním podlaží domu č. p. 227, k. ú. Nové 
Město, Na Struze 1 – kolik nájemců se přihlásilo, konkrétní uvedení těchto nájemců, 
jakou podali nabídku na změnu doby nájmu, kdo nabídky vyhodnocoval, s jakým 
výsledkem, zda byla uzavřena na základě uvedených nabídek nájemní smlouva a za 
jakých podmínek, jakým způsobem byly vyrozuměni neúspěšní zájemci o pronájem 
nebytových prostor.  
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Žadateli byla zaslána Výzva k doplnění zákonných náležitostí - § 14 odst. 2 InfZ. Náležitosti 
dosud nebyly doplněny. 
   
(žádost byla podána dne 13.10.2016, výzva zaslána dne 14.10.2016 – řeší Oddělení právní, 
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  
 
165. Žádost o poskytnutí informace – evidence psů na Úřadu městské části Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace:  

- počet evidovaných psů  
- počet zastoupení jednotlivých plemen, např. jezevčík 220, pražský krysařík 15 atd. 
- rozdělení psů dle pohlaví 
- nejčastější přestupky spojené s domácími mazlíčky např. hluk, nepořádek, napadení 

atd. 
Žádost byla podána elektronicky na adresu referentky, podle ust. § 14 odst. 3 musí být 
zaslána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt 
zřídil. Žadateli bylo oznámeno, že pokud nezašle žádost podle InfZ, žádost nebude vyřízena ve 
smyslu tohoto zákona, ale do 30 dnů. 
 
(žádost byla podána dne 17.10.2016, oznámení zasláno dne 21.10.2016 – řeší Oddělení 
právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 
 
166. Žádost o poskytnutí informace – doklady o povolení stavby na pozemku parc. č. 
220/1 a 222/4, obec Praha, k. ú. Nové Město 
Otázky a odpovědi: 
1. Žádost o poskytnutí informace:    

- doklady o povolení stavby na pozemku parc. č. 220/1 a 222/4, obec Praha, k. ú.  
             Nové Město (LV číslo 3854) 

- územní rozhodnutí o možnosti stavby 
Jedná se o informaci, která je zveřejněnou informací. Stavební úřad vydal rozhodnutí ve 
společném řízení o umístění stavby a o stavebním povolení pod spisovou zn. 
S UMCP1/024524/2014/VÝS-Hk/Ha-2/1054, č. j. UMCP1/117541/2014, které se nachází na 
veřejném internetovém portálu Městské části Praha 1, sekce Úřední deska, a je veřejně 
dostupné. Povinný subjekt odkazuje podle § 6 InfZ žadatele na webové stránky Městské části 
Praha 1 http://www.praha1.cz/cps/uredni-deska-detail.html?ID=1287851. 
 
(žádost byla podána dne 18.10.2016 a vyřízena dne 02.11.2016 –  řešil Odbor výstavby ÚMČ 
Praha 1) 
 
167. Žádost o poskytnutí informace – sociální pohřby, které zajistila Městská část  
Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – sociální pohřby: 

- kolik tzv. sociálních pohřbů vaše městská část za období leden až září 2016 zajistila? 
V období leden až září 2016 bylo Úřadem městské části Praha 1 objednáno 17 sociálních  
pohřbů. 

- u jaké konkrétní pohřební služby (uvést název, sídlo) byly tyto pohřby za uvedené 
období objednány a za jaké ceny (uvést průměrnou, minimální, maximální) a jaké 
konkrétní služby cena za sociální pohřeb zahrnuje? 

Pohřební služba HELFI, Na Kleovce 1, Praha  2 – cena 5.480,- Kč – pohřeb žehem 
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Pohřební služba PEGAS CZ, s. r. o., Kateřinská 13, Praha 2 – cena 4.772,- Kč – pohřeb 
žehem. 

- kdo rozhoduje o tom, u jaké pohřební služby bude pohřeb zajištěn a za jakou cenu? 
Vystavení objednávky na konkrétní pohřební službu je dáno místem, kde došlo k úmrtí. 
Cena za službu sociální pohřeb zahrnuje pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený 
zisk dle dikce Cenového věstníku ministerstva financí. Do nákladů patří rakev, rubáš, správní 
režie a přímé náklady na výkon. 

- jsou pohřby u pohřebních služeb objednávány ad hoc nebo je s nimi uzavřena např. 
dohoda o spolupráci, na jakou dobu a v čem dohoda spočívá? 

Na dodání takové služby nemusí být vypisováno výběrové řízení, neboť na každý jednotlivý 
pohřeb se nahlíží jako na samostatnou zakázku hluboko pod limitem zakázek s nutností 
výběrového řízení. 
 
(žádost byla podána dne 19.10.2016 a vyřízena dne 03.11.2016 – řešil Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví ÚMČ Praha 1) 
 
168. Žádost o poskytnutí informace – informační systémy ve smyslu § 2 zákona 365/2000 
Sb., o informačních systémech veřejné správy 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - informační systémy ve smyslu § 2 zákona 365/2000 Sb., o 
informačních systémech veřejné správy: 
 1.  Jaké informační systémy ve smyslu § 2 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech    
      veřejné správy používáte v oblasti zpracování ekonomických informací   

(účetnictví, evidence majetku)? Název produktu a dodavatele.  
2.   Jaké informační systémy využíváte pro oblast řízení lidských zdrojů (zpracování mezd,  
      personální oblast, docházkový systém, další oblasti HR)? Uveďte název produktu a  
     dodavatele. 
3. Jaký informační systém využíváte pro spisovou službu? Uveďte název produktu a  
     dodavatele. 
4. Využíváte nějaký informační systém pro komunikaci mezi Radou a Úřadem? Pokud  
     ano, uveďte jeho název a dodavatele. 
5. Pro které další oblasti činnosti používáte informační systémy a jaké? Uveďte název  
     produktu a dodavatele. 
Žadateli byl zaslán přehled stávajícího softwaru Úřadu městské části Praha 1.  
   
(žádost byla podána dne 21.10.2016 a vyřízena dne 08.11.2016 – řešil Odbor informatiky  
ÚMČ Praha 1)  
 
169. Žádost o poskytnutí informace – kopie protokolu o ústním jednání, úředního 
záznamu a obsah spisu S UMCP1 190547/2015 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu 
sepsaného Městskou policií Praha 1 a obsah spisu S UMCP1 190547/2015. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 24.10.2016 a vyřízena dne 03.11.2016 – řešil Odbor občansko 
správních agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)  
 
170. Žádost o poskytnutí informace – kopie dokumentů k rekonstrukci domu č.p. 1126, 
Praha 1, Nové Město, Zlatnická 3  
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Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - kopie dokumentů k rekonstrukci domu č.p. 1126, Praha 1, 
Nové Město, Zlatnická 3 (Hotel Excelsior): 

- kolaudační souhlas z 09/2016 
- všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy, případně dalších osob podaná 

v rámci kolaudačního vyjádření.  
Žadateli bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů. Nebyly dosud uhrazeny.  
 
(žádost byla podána dne 24.10.2016, oznámení dne 08.11.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 
Praha 1)  
 
171. Žádost o poskytnutí informace – kopie nájemní smlouvy k nebytovému prostoru 
v domě Štěpánská 630/57, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - kopie nájemní smlouvy k nebytovému prostoru v domě 
Štěpánská 630/57, Praha 1 uzavřené mezi Městskou částí Praha 1 a spol. NESEBONEA s.r.o. 
Požadovaný dokument byl poskytnut. 
 
(žádost byla podána dne 24.10.2016 a vyřízena dne 03.11.2016 – řešil Odbor technické a 
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor  ÚMČ Praha 1)  
 
172. Žádost o poskytnutí informace – seznam smluv mezi Městskou částí Praha 1 a 
provozovatelem stánků v parku mezi Staroměstským náměstím a ulicí Mikulášská, 
Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - seznam smluv mezi Městskou částí Praha 1 a provozovatelem 
stánků v parku mezi Staroměstským a ulicí Mikulášská, Praha 1. 
Žadateli bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů. Žadatel podal stížnost na postup při 
vyřizování žádosti. Stížnost byla dle § 16a odst. 5 InfZ s celým spisovým materiálem zaslána 
nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP), který svoje rozhodnutí dosud 
nezaslal. 
 
(žádost byla podána dne 24.10.2016, oznámení dne 08.11.2016, stížnost dne 14.11.2016, 
zasláno MHMP dne 21.11.2016 – řešil Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)  
 
173. Žádost o poskytnutí informace – výběrové řízení k pronájmu nebytových prostor 
v domě Petrská 24, Praha 1 (firma Strabag) 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – na základě kterého výběrového řízení získala firma Strabag 
k pronájmu nebytových prostor v domě Petrská 24, Praha 1a smlouvu uzavřenou s Městskou 
částí Praha 1? 
Žadateli byla zaslána Výzva k doplnění zákonných náležitostí - § 14 odst. 2 InfZ. Náležitosti 
byly doplněny. 
Na pronájem nebytového prostoru o výměře 43,9 m2  byl zveřejněn záměr podle § 36, odst. 1 
zákona č. 131/2000 Sb., na úřední desce Městské části Praha 1, která je umístěna v budově 
Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18 a na stránkách Městské části Praha 1 
www.praha1.cz, a to v době od 22.07.2016 do 05.08.2016 pod pořadovým číslem 49/7-
8/2016/Z. Došlou žádost k tomuto zveřejněnému záměru projednala Rada městské části  
Praha 1 dne 24.08.2016 a usnesením UR16_0927 schválila uzavření nájemní smlouvy pro 
STRABAG a.s. Kopie smlouvy byla žadateli zaslána. 
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(žádost byla podána a výzva zaslána dne 25.10.2016, doplněna dne 26.10.2016, vyřízena  dne 
10.11.2016 – řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor  
ÚMČ Praha 1) 
 
174. Žádost o poskytnutí informace – shromáždění a užívání veřejného prostranství 
umístění dočasné stavby (podia) na Staroměstském náměstí dne 28. října 2016 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – shromáždění na Staroměstském náměstí dne 28. října 2016: 

- kdo byl svolavatelem shromáždění 
- kdy bylo shromáždění oznámeno úřadu 
- pokud nebyla dodržena pětidenní lhůta, kdo, kdy a z jakých důvodů rozhodl o přijetí 

oznámení v kratší lhůtě 
- kopie oznámení 

Shromáždění s konáním na území hlavního města Prahy svolavatel oznamuje Odboru 
živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl. m. Prahy dle zákona č. 84/1990 Sb., o 
právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, který je k tomu kompetentní.  
Užívání veřejného prostranství umístění dočasné stavby (podia) na Staroměstském náměstí 
dne 28. října 2016 

 
- kdo a kdy oznámil užívání veřejného prostranství 
- jaká byla výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství a kdy a kým byl 

poplatek zaplacen 
- předložení kopie oznámení užívání veřejného prostranství 

Žádost o povolení místění podia včetně zázemí dne 28.10.2016 podal žadatel - společnost 
KUDYKAM s. r. o. dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů na Odbor dopravy Úřadu městské části Praha 1 dne 26.10.2016. Po 
projednání a posouzení žádosti nebylo zvláštní užívání komunikace povoleno. 
 
(žádost byla podána dne 31.10.2016 a vyřízena dne 07.11.2016 – řešil Odbor dopravy ÚMČ  
Praha 1) 
 
175. Žádost o poskytnutí informace – systém spotřebitelského ombudsmana 
Otázky a odpovědi: 
1. Žádost o poskytnutí informace:    
-  datum zavedení systému spotřebitelského ombudsmana   
- právní předpis, na jehož základě je systém spotřebitelského ombudsmana realizován 
-  počet případů, v nichž došlo k využití systému spotřebitelského ombudsmana za celou dobu    
   jeho fungování a dále rozdělení počtů na jednotlivé kalendářní roky 
Systém spotřebitelského ombudsmana byl zaveden dne 16.05.2013. Zavedení systému, 
kterým bylo reagováno na problémy při prodeji zboží na předváděcích akcích, nebylo 
vyvoláno žádnými legislativními změnami. Činnosti, které živnostenské úřady v rámci 
jmenovaného systému uskutečňují – tj. poskytování informací vztahujících se k uzavřeným 
spotřebitelským smlouvám  (např. možnost odstoupení od smlouvy, podání žaloby), pořízení 
spotřebitelských záznamů a jejich postoupení spotřebitelem vybrané spotřebitelské organizaci, 
mají napomoci poškozeným spotřebitelům domoci se práv. Živnostenské úřady v rámci 
systému poskytují spotřebitelům služby informačního charakteru a zprostředkovávají kontakt 
se spotřebitelskými organizacemi, které spotřebitele dále při řešení sporu zastupují a poskytují 
mu další informace. Vzhledem k tomu, že živnostenské úřady provádějí kontroly dodržování 
povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
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zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jsou rovněž ustaveny jako orgány dozoru nad 
dodržováním zákona č., 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 
může spotřebitelský záznam sloužit také jako podnět k provedení kontroly.  Bližší informace 
o systému spotřebitelského ombudsmana lze získat také na stránkách Ministerstva průmyslu  
a obchodu České republiky: http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/spotrebitelsky- 
ombudsman/.  
Od zavedení systému řešil zdejší odbor celkem 4 stížnosti na spotřebitelskou smlouvu, 4 
případy v roce 2013, 1 případ v roce 2014. 
-  celkový počet vyřešených sporů prostřednictvím systému spotřebitelského ombudsmana 
- nejčastější výsledek ukončení řešení sporu prostřednictvím systému spotřebitelského  
   ombudsmana 
-  přibližný časový úsek od přijetí vstupního formuláře od spotřebitele nadepsaným správním  
   úřadem do vyřešení sporu v rámci systému spotřebitelského ombudsmana 
Vzhledem k tomu, že živnostenské úřady samy spotřebitelské stížnosti nevyřizují, 
nedisponuje zdejší odbor třemi posledními požadovanými informacemi,  a proto byla žádost 
částečně v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ odmítnuta.  
 
(žádost byla podána dne 03.11.2016 a vyřízena dne 18.11.2016 –  řešil Odbor živnostenský 
ÚMČ Praha 1) 
 
176. Žádost o poskytnutí informace – celkové hrubé mzdy za měsíc září 2016  
u zaměstnanců úřadu (vedoucí odborů a oddělení) 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – celkové hrubé mzdy za měsíc září 2016 u zaměstnanců 
úřadu, konkrétně platy vedoucích odborů a oddělení s uvedením jména a příjmení.  
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 03.11.2016 a vyřízena dne 18.11.2016 – řešilo Oddělení personální  
ÚMČ Praha 1) 
 
177. Žádost o poskytnutí informace – povolení k záboru veřejného prostranství na 
základě žádosti pro konání Malých vánočních trhů na Malém náměstí  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: 

- zda bylo spol. Delicato centrum a. s. se sídlem Jeseniova 52, Praha 3 uděleno řádné  
povolení k záboru veřejného prostranství pro konání Malých vánočních trhů na 
Malém náměstí na základě řádné žádosti obsahující nezbytné náležitosti - situační 
nákres zabraného prostranství, souhlas majitele pozemku/správy zeleně, termín 
záboru, rozsah záboru v m2 , účel záboru a nacionále  odpovědné osoby k jednání 

- kopie žádosti o udělené povolení k záboru a kopie povolení k udělení záboru, včetně 
příloh a doplnění 

  Požadované dokumenty byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 15.11.2016 a vyřízena dne 28.11.2016 – řešil Odbor dopravy ÚMČ 
Praha 1)  
 
178. Žádost o poskytnutí informace – nahlédnutí do žádosti spol. Rudolf Jelínek a. s. 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace:  
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- nahlédnutí do žádosti spol. Rudolf Jelínek a. s., která předcházela usnesení Městské 
části Praha 1 ze  16. zasedání, číslo UZ12_0263 ze dne 19.06.2012 

Do materiálu žadatel nahlížel. 
- nahlédnutí do znaleckého posudku č. 3609-119/12 ze dne 07.03.2012 Ing. Beneše, 

citovaným ve výše zmiňovaném usnesení 
Žadatel požadoval kopii dokumentu – sdělil, že zašle novou žádost, kde dokumenty přesně 
specifikuje. 

- nahlédnutí do žádosti o prodej pozemku parc. č. 706, k. ú. Malá Strana, spol. Rudolf 
Jelínek a. s. ze dne 31.03.2015 zmiňované v usnesení  ze 6. zasedání, číslo UZ15_0108 
ze dne 26.05.2015 

Do materiálu žadatel nahlížel. 
-  nahlédnutí do znaleckého posudku, dle kterého bylo rozhodnuto o výši prodejní ceny 

1 500 000,- Kč.  
Žadatel požadoval kopii dokumentu – sdělil, že zašle novou žádost, kde dokumenty přesně 
specifikuje. 
Žadateli byla zaslána Výzva k doplnění zákonných náležitostí - § 14 odst.- 2 InfZ. Informace 
byly poskytnuty po jejich doplnění.  
 
(žádost byla podána dne  21.11.2016, výzva dne 22.11.2016, doplněno 28.11.2016  a vyřízena 
dne 06.12.2016 – řešilo  Oddělení  volených orgánů ÚMČ Praha 1)  
 
179. Žádost o poskytnutí informace – závazný předpis k povolování restauračních 
zahrádek na Praze 1 a regulování jejich provozní doby  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – jakým závazným předpisem jsou povolovány restaurační 
zahrádky na Praze 1 a regulována jejich provozní doba. 
Žadateli byla zaslána Výzva k doplnění zákonných náležitostí § 14 odst.- 2 InfZ. Informace 
byly poskytnuty po jejich doplnění.  
Restaurační předzahrádky jsou povolovány jako zvláštní užívání pozemní komunikace podle 
ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a to na základě předchozího souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace, 
souhlasným stanoviskem Policie České republiky a v souladu se závazným stanoviskem 
Odboru památkové péče na území hl. m. Prahy, jelikož celé území Praha 1 je Pražskou 
památkovou rezervací. Provozní dobu restauračních zahrádek nad 22:00 hodin na území 
Hlavního města Prahy reguluje Nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní 
řád, ve znění pozdějších předpisů. V příloze tohoto „Nařízení“ jsou zařazeny restaurační 
předzahrádky s povolenou provozní dobou nad 22:00 hodin.  
 
(žádost byla podána dne 21.11.2016, výzva a doplnění dne 23.11.2016 a vyřízena dne  
05.12.2016 – řešil Odbor dopravy ÚMČ Praha 1)  
 
180. Žádost o poskytnutí informace – výstavba bytových domů  - Jilská 2, U Půjčovny 6, 
Krakovská 13, Křemencova 18, Praha 1 - kopie územního rozhodnutí a stavebního 
povolení 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – výstavba bytových domů  - Jilská 2, U Půjčovny 6,  
Krakovská 13, Křemencova 18, Praha 1 - kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení 
Žadateli bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů. Náklady nebyly dosud uhrazeny. 
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(žádost byla podána dne 10.11.2016, oznámení dne  24.11.2016 – řešil Odbor výstavby  ÚMČ 
Praha 1)  
 
181. Žádost o poskytnutí informace – kopie stanoviska MHMP OST č.j. 1756802/2016 
k nesprávně vyřízené stížnosti   
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - kopie stanoviska MHMP OST č.j. 1756802/2016 k nesprávně 
vyřízené stížnosti, které obdržel stavební úřad Prahy 1 dne 07.10.2016   
Žadateli bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů. Náklady nebyly dosud uhrazeny 
 
(žádost byla podána dne 21.11.2016, oznámení dne 02.12.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 
Praha 1)  
 
182. Žádost o poskytnutí informace – stavební rozhodnutí k umístění komína restaurace 
Tbilisi, Tomášská 14, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – zda bylo vydáno stavební rozhodnutí k umístění komína 
restaurace Tbilisi - Tomášská 14, Praha 1. 
Stavební úřad nevydal rozhodnutí o umístění komína pro účel užívání restaurace Tbilisi.  
 
(žádost byla podána dne  23.11.2016 a vyřízena dne 08.12.2016 – řešil Odbor výstavby  ÚMČ 
Praha 1) 
 
183. Žádost o poskytnutí informace – přílohy k Usnesení zastupitelstva č. UZ16_0339 ze 
dne 22.11.2016 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – všechny přílohy k usnesení zastupitelstva č. UZ16_0339 ze 
dne 22.11.2016 („Vyhodnocení V. výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů). 
Žádost nebyla zaslána prostřednictvím podatelny - § 14 odst. 3 InfZ, není proto považována 
za žádost ve smyslu InfZ - žadateli bylo zasláno sdělení, žádost byla podána v souladu s InfZ 
na adresu podatelny.   
Žádost byla ve smyslu § 15 odst. 1, § 2 odst. 4 a § 11 odst. 1, písm. b) InfZ odmítnuta -  ve 
smyslu ustanovení § 11 odst. 1, písn. b) InfZ jsou požadované dokumenty informací, která 
byla povinným subjektem získána při přípravě, resp. v souvislosti s přípravou rozhodnutí 
povinného subjektu a povinný subjekt s touto informací počítá s jejím využitím pro své další 
rozhodování. S ohledem na skutečnost, že dosud nebylo přijato konečné rozhodnutí 
zastupitelstva  městské části, má povinný subjekt za to, že se v daném případě jedná o žádost 
o podkladové materiály k rozhodnutí zastupitelstva městské části ve věci vyhodnocení 
výběrového řízení. Rozhodnutím povinného subjektu se rozumí jakékoliv řešení určité 
záležitosti povinným subjektem. V daném případě se jedná o přijetí usnesení zastupitelstva, 
kterým bude výběrové řízení ukončeno. 
 
(žádost byla podána, oznámení a náprava dne 28.11.2016 a vyřízena dne 12.12.2016 – řešilo 
Oddělení volených orgánů a Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 
  
184. Žádost o poskytnutí informace – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 106, 
Pohořelec 111/25, Praha 1, k nebytovému prostoru č. 104, Široká 9/96, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: 
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-  nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 106, Pohořelec 111/25, Praha 1, veřejná 
WC a rozhodnutí orgánu, kterým byl tento prostor schválen k pronájmu  

- nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 104, Široká 9/96, Praha 1 a rozhodnutí 
orgánu, kterým byl tento prostor schválen k pronájmu 

Kopie požadovaných dokumentů byly poskytnuty.  
 
(žádost byla podána dne 25.11.2016 a vyřízena dne 07.12.2016 – řešil Odbor technické  
a majetkové správy -  oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 
 
185. Žádost o poskytnutí informace - seznam administrativně rozdělených bytů, kterým 
nebylo umožněno sloučení v jeden byt za období od 01.01.2014 – 31.12.2014 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - seznam administrativně rozdělených bytů, kterým nebylo 
umožněno sloučení v jeden byt za období od 01.01.2014 – 31.12.2014. 
Usnesením číslo UR14_1349 ze dne 30.09.2014 k Žádosti o sloučení administrativně 
rozděleného bytu v domě č. p. 923, k. ú. Staré Město, Dlouhá 5 Rada městské části Praha 1 
neschválila žádost o sloučení volného bytu ve 2. nadzemním podlaží (nejednalo se o 
administrativně rozdělený byt, ale o zcela samostatné jednotky, pouze žadatel to takto uvedl 
ve své žádosti). 
Usnesením číslo UR14_1350 ze dne 30.09.2014 k Žádosti o sloučení administrativně 
rozděleného bytu v domě č. p. 131, k. ú. Josefov, Pařížská 28 Rada městské části Praha 1 
trvala v plném znění na usnesení číslo UR12_0816. Jiné sloučení administrativně rozděleného 
bytu nebylo zamítnuto. 
Kopie usnesení číslo UR14_1349 a číslo UR14_1350 byly žadateli poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 25.11.2016 a vyřízena dne 07.12.2016 – řešil Odbor technické  
a majetkové správy -  oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 
 
186. Žádost o poskytnutí informace – privatizace bytů na území Městské části Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
1. Žádost o poskytnutí informace - privatizace bytů na území Městské části Praha 1: 
1. Ve kterém roce začaly převody bytů do osobního vlastnictví v rámci privatizace bytů?   
2. Ve kterém roce byl převeden první byt do osobního vlastnictví v rámci privatizace bytů?  
Žadateli bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů. Náklady nebyly dosud uhrazeny. 
  
(žádost byla podána dne 01.12.2016, oznámení dne 12.12.2016 –  řešil Odbor technické a 
majetkové správy – oddělení privatizace a SVJ ÚMČ Praha 1) 
 
187. Žádost o poskytnutí informace – seznamy bytových domů z majetku Hl. m. Prahy, 
svěřených Městské části Praha 1, rozdělení domů v období do 17.11.2008 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – seznamy bytových domů z majetku Hl. m. Prahy, rozdělení 
domů v období do 17.11.2008: 
1. Na základě kterých seznamů/soupisů domů z majetku Hl. m. Prahy, svěřených Městské části  
    Praha 1, došlo v období do 17.11.2008 k rozdělení domů a jejich následnému převodu   
    v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., a Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným  
    nájemcům (mimo jediného platného seznamu domů schváleného zastupitelstvem na 19.  
    zasedání dne 18.11.2008)? 
2. Kolik seznamů/soupisů domů zařazených do privatizace existuje od samotného počátku  
    privatizace bytů na území Městské části Praha 1 do 17.11.2008? 
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3. Jsou tyto seznamy platné? 
Žadateli bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů. Náklady nebyly dosud uhrazeny. 
 
(žádost byla podána dne 01.12.2016, oznámení dne 12.12.2016 – řešil  Odbor technické a 
majetkové správy – oddělení privatizace a SVJ ÚMČ Praha 1) 
 
188. Žádost o poskytnutí informace – privatizace bytů na území Městské části Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - privatizace bytů na území Městské části Praha 1: 

- došlo v období do 17.11.2008 k rozdělení domů a jejich následnému převodu 
v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., a Zásadami  pro prodej bytů jejich oprávněným 
nájemcům, které nejsou uvedeny v seznamu domů schváleném Zastupitelstvem na 19. 
zasedání dne 18.11.2008? 

 
(žádost byla podána dne 01.12.2016, oznámení dne 12.12.2016 – řešil Odbor technické a 
majetkové správy – oddělení privatizace a SVJ ÚMČ Praha 1) 
  
189. Žádost o poskytnutí informace – všechny podklady a materiály k usnesení Rady 
městské části Praha 1 č. UR13_1288 ze dne 17.09.2013 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - všechny podklady a materiály k usnesení Rady městské části 
Praha 1 č. UR13_1288 ze dne 17.09.2013, a to včetně podkladů a zápisu z jednání komise 
obecního majetku. 
Kopie požadovaných dokumentů byly poskytnuty. 
 
  
 
(žádost byla podána dne  05.12.2016 a vyřízena dne 19.12.2016 – řešilo  Oddělení  volených 
orgánů ÚMČ Praha 1)  
 
190. Žádost o poskytnutí informace – Rozhodnutí, kterým byl sloučen administrativně 
rozdělený byt, Šeříková č. p. 564, Praha 1 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – Rozhodnutí, kterým byl sloučen administrativně rozdělený 
byt, Šeříková č. p. 564, Praha , k. ú. Malá Strana, bytová jednotka 564/6, 3. nadzemní 
podlaží. 
Žádné rozhodnutí o sloučení není, neboť se vždy jednalo o jednu bytovou jednotku. 
 
(žádost byla podána dne 05.12.2016  a vyřízena dne 14.12.2016 – řešil Odbor technické a 
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 
 
191. Žádost o poskytnutí informace – počet evidovaných přestupků cizinců z EU 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – počet evidovaných přestupků cizinců z EU: 
1. Kolik eviduje Úřad městské části Praha 1 pachatelů přestupků cizinců z EU za rok 2015? 
V roce 2015 bylo evidováno 274 obviněných z přestupků z řad cizinců z EU. 
2. Kolik eviduje Úřad městské části Praha 1nezaplacených pokut spojených s nesprávným  
    parkováním cizinci z EU za rok 2015? 
3. Jaká je výše nezaplacených pokut cizinců z EU spojených s nesprávným parkováním za rok  
    2015? 
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Úřad městské části Praha 1 nemá v kompetenci agendu spojenou s nesprávným parkováním. 
Příslušným správním orgánem je Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 
 
(žádost byla podána dne 07.12.2016 a vyřízena dne  20.12.2016 – řešil Odbor občansko 
správních agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1) 
 
192. Žádost o poskytnutí informace – kontrolní prohlídka na výzvu S UMCP1/172342/VÝS-
Bu-3/136S  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace: 

- které osoby se zúčastnily kontrolní prohlídky dle výzvy S UMCP1/172342/VÝS-Bu-
3/136?  

Tato informace je žadateli známa a má ji k dispozici poskytnutím ze sdělení 
S UMCP1/17342/2016/VÝS-Bu-3/136 ze dne 01.12.2016 na základě podané žádosti 
žadatelem, kdy mu byla přílohou zaslána kopie zápisu z kontrolní prohlídky stavby včetně 
prezenční listiny. Zúčastnily se – Magistrát hl. m. Prahy OPP, NPÚ hl. m. Prahy, MZV 
Praha, ÚMĆ Praha 1. 

- kolik fotografií bylo při kontrolní prohlídce dne 22.11.2016 pořízeno, na jaké 
záznamové zařízení, kdo je vlastníkem tohoto zařízení? 

Bylo pořízeno pět fotografií, fotoaparátem, který je vlastnictvím Úřadu městské části Praha 1. 
 
(žádost byla podána dne  07.12.2016 a vyřízena dne 04.01.2016 –  řešil Odbor výstavby ÚMČ 
Praha 1) 
 
193. Žádost o poskytnutí informace – prodej 23 lukrativních bytů v centru Prahy 
vyšetřovaný Policií ČR 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – prodej 23 lukrativních bytů v centru Prahy vyšetřuje policie: 
1. Kromě policie případ vyšetřuje i radnice MČ Praha 1- v jaké fázi je interní vyšetřování a  
    jaké má výsledky? 
2. Kdo vyšetřování za radnici MČ Praha 1 jmenovitě vede? 
Městská část Praha 1 není zákonem nadána žádnou pravomocí, která by umožňovala vést 
vyšetřování, které spadá do kompetence orgánů činných v trestním řízení. Vzhledem k tomu, 
že jste neupřesnil, které konkrétní prodeje bytových jednotek máte na mysli, ani v jaké 
konkrétní věci má být pověřování či vyšetřování vedeno, můžeme jen sdělit, že oddělení 
interního auditu shromažďuje podklady k formálnímu postupu výběrové komise. 
3. Proč dostali zastupitelé rozsáhlý materiál o privatizaci až těsně před zahájením zasedání  
    zastupitelstva 22.11.2016?  
Podkladový materiál – vyhodnocení V. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů, 
nikoliv privatizace, byl v souladu s obvyklými postupy projednán v Radě městské části Praha 
1 na dvou zasedáních, ani na jednom nebylo přijato usnesení. K rozhodnutí ve věci postoupila 
Rada městské části Praha 1 materiál Zastupitelstvu městské části Praha 1. Opakovaným 
projednáním v radě již nebyla bohužel dodržena stanovená lhůta ke zpracování materiálů pro 
zastupitelstvo a materiál byl tak předložen k projednání zastupitelstvu „na stůl“. 
Žádost nebyla podána v souladu s ust. § 14, odst. 2 a 3 InfZ, žadateli byla zaslána Výzva 
k doplnění náležitostí. Informace byly poskytnuty po doplnění zákonných náležitostí.  
 
(žádost byla podána dne 09.12.2016, výzva a doplněno dne 12.12.2016, vyřízena dne 
23.12.2016  – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 
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194. Žádost o poskytnutí informace – seznam administrativně rozdělených bytů za období 
od 01.01.2012 až 31.12.2013  
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - seznam administrativně rozdělených bytů, kterým nebylo 
umožněno sloučení zpět v jednu bytovou jednotku za období od 01.01.2012 až 31.12.2013. 
Rada městské části Praha 1 v tomto období neschválila sloučení administrativně rozděleného 
bytu v domě Pařížská 131/28, Praha 1.  
 
(žádost byla podána dne 16.12.2016 a vyřízena dne 22.12.2016 – řešil Odbor technické a 
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 
  
195. Žádost o poskytnutí informace – nahlédnutí do smlouvy mezi Městskou částí  
Praha 1 a spol. H4 GASTRO s. r. o. 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - nahlédnutí do smlouvy mezi Městskou částí Praha 1 a spol. 
H4 GASTRO s. r. o. 
Žádost nebyla podána v souladu s ust. § 14, odst. 2 a 3 InfZ, byla zaslána Výzva k doplnění 
náležitostí. Informace byly poskytnuty po doplnění zákonných náležitostí. 
Žadateli byla zaslána kopie nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě Haštalská 749/4, 
Praha 1, který užívá společnost H4 GASTRO  s.r.o., nájem končí dne 29.01.2017. 
 
(žádost byla podána dne  19.12.2016, výzva a doplněno dne 20.12.2016, vyřízena dne  
02.01.2017 – řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor 
ÚMČ Praha 1)  
 
196. Žádost o poskytnutí informace – přehled rozhodnutí vydaných v roce 2016 silničním 
správním úřadem podle ustanovení § 25, odst. 6, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – povolení zvl. užívání místní 
komunikace v Praze 1 – „Komerční zábor - předzahrádka“ 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace – přehled rozhodnutí vydaných v roce 2016 silničním správním 
úřadem podle ustanovení § 25, odst. 6, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - povolení zvl. užívání místní komunikace v  
Praze 1 – „Komerční zábor - předzahrádka“: 

- datum vyhotovení Rozhodnutí  
- místo záboru 
- údaje o žadateli – obchodní firma nebo jméno, sídlo, IČ, odpovědná osoba 

s kontaktním údajem 
- úplná identifikace závazného stanoviska odboru památkové péče Magistrátu hl. m. 

Prahy, č. j. a datum 
 Pokud systém vedení informací o vydaných rozhodnutích takovouto selekci neumožňuje, 
žádáme o poskytnutí kopií vydaných rozhodnutí.  
Žadateli bylo zasláno Oznámení o výši úhrady nákladů - § 17 InfZ. Náklady dosud nebyly 
uhrazeny. 
 
(žádost byla podána dne 20.12.2016, oznámení dne 03.01.2017 – řešil Odbor dopravy ÚMČ 
Praha 1) 
 
197. Žádost o poskytnutí informace – seznam bytových a nebytových jednotek v domě 
Václavské náměstí 819/43, Praha 1 



 
 

68 

 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o poskytnutí informace - seznam bytových a nebytových jednotek v domě Václavské 
náměstí 819/43, Praha 1: 
1. Seznam nebytových jednotek v tomto domě – u každé jednotky uvést plochu v m 2, způsob  
    využití prostoru, uživatele (podnájemníka) a výši podnájemného. 
2. Seznam bytových jednotek v tomto domě - u každé jednotky uvést plochu v m 2 a výši   
    podnájemného. 
3. Výše finančních prostředků, které městská část obdržela za pronájem tohoto domu za roky  
   2013, 2014 a 2015 (zvlášt´ částky za jednotlivé roky).   
4. Výše finančních prostředků, které městská část vynaložila na opravy a jiné stavební práce  
    na tomto domě od roku 2005 do roku 2015 včetně (zvlášt´ částky za jednotlivé roky).   
Žadateli bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14, odst. 7, písm. b) InfZ. 
Požadované informace byly poskytnuty. 
 
(žádost byla podána dne 21.12.2016, oznámení dne 28.12.2016, vyřízena dne 13.01.2017 – 
řešil Odbor technické a majetkové správy  – oddělení správy nemovitostí a privatizace ÚMČ 
Praha 1) 


