
 
V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  za rok 2008 o poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 
V roce 2008 bylo na Úřad městské části Praha 1 odbor občansko správních agend, oddělení 
stížností přijato celkem 53 žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Z toho 48 žádostí bylo vyřízeno  
v zákonné lhůtě, 3 žádosti byly vyřízeny po zákonné lhůtě a 2 žádosti byly formou rozhodnutí 
odmítnuty. 
 
Tato Výroční zpráva za rok 2008 o poskytování informací podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla 
zpracována ve smyslu § 18 uvedeného zákona. 
 
 
Přehled poskytnutých informací 
Odbor Úřadu městské části Praha 1 Počet žádostí 
Odbor kancelář tajemníka 1 
Odbor kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy 1 
Odbor kancelář starosty, oddělení investiční  1 
Odbor kancelář starosty, oddělení vnějších vztahů 1 
Odbor technické a majetkové správy 20 
Odbor technické a majetkové správy, oddělení privatizace a bytového fondu 4 
Odbor matrik 3 
Odbor finanční 4 
Odbor výstavby 6 
Odbor občansko správních agend, oddělení stížností 3 
Odbor občansko správních agend, oddělení správního řízení 1 
Odbor zdravotnictví a sociálních věcí 1 
Starosta MČ Praha 1 7 

 
 
Rekapitulace 
Celkem podaných žádostí o informaci 53 
- z toho neposkytnutých a odmítnutých žádostí   2 
- z toho zodpovězených po zákonné lhůtě,  odbor technické a majetkové správy – 2  a 
odbor výstavby – 1 žádost 

3 

- z toho neposkytnutých žádostí o informaci z důvodů nezaplacení nákladů spojených 
s pořízením kopií a vyhledáváním informace 

5 
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1. Žádost o poskytnutí informace týkající se privatizace a pronájmu nebytových prostor  
v domě Vojtěšská 3, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
a) Kdy budou nabídnuty k pronájmu nebytové prostory v domě Vojtěšská 3? 
Volné nebytové prostory jsou postupně vyvěšovány v nabídce volných nebytových prostor. 
Nabídka je umístěna na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 1 nebo  
na internetových stránkách ÚMČ Praha 1 www.praha1.cz.  
b) Jaké kroky musí být podniknuty před nabídkou těchto prostorů k  pronájmu? Jaký  
je předpokládaný časový odhad těchto kroků? 
Postup pro výběrová řízení je přesně popsán na úřední desce na internetových stránkách ÚMČ 
Praha 1 www.praha1.cz v položce „dokumenty k nebytových prostorům“.  
c) Bude po nalezení nových nájemců pokračovat privatizace v domě Vojtěšská 3? 
Privatizace bude pokračovat po rekolaudaci nebytového prostoru vlevo od vchodu do domu. 
 
(žádost byla vyřízena 16.1.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
2. Žádost o poskytnutí  informace ohledně domu Klimentská 2061/21, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
a) Kolik bytových jednotek je v tomto domě? 
Dům Klimentská 2061/21 má celkem 105 bytových jednotek. 
b) Kolik bytových jednotek v tomto domě není zařazeno v privatizaci? 
V domě Klimentská 2061/21 je dosud neprodaných 5 bytových jednotek. 
 
(žádost byla vyřízena 15.1.2008 - řešil odbor kancelář starosty /nyní odbor technické  
a majetkové správy/, oddělení privatizace bytového fondu ÚMČ Praha 1) 
 
3. Žádost o poskytnutí informace o převodu práva nájmu bytu č. 1706/7 v domě v ulici 
Školská 1706/8, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Na jakém základě a v jakém roce přešlo právo nájmu bytu č. 1706/7 v domě v  ulici  
Školská 1706/8 na rodinu H.? 
Dne 4.4.1977 získali manželé H. užívací právo k výše uvedenému bytu. V souladu  
se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených městské části 
Praha 1, schválilo zastupitelstvo MČ Praha 1 záměr prodeje a prodej bytové jednotky  
č. 1706/7, vč. spoluvlastnického podílu na pozemku par. č. 1956, k.ú. Nové Město,  
Školská 1706/8 do výlučného vlastnictví pana H. a paní H.. 
 
(žádost byla vyřízena 23.1.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
 
 
 
 



 

  

3 

4. Žádost o informaci - vyplnění dotazníku, který se týkal zákona č. 106/1999 Sb., 
 o svobodném přístupu k informacím. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o vyplnění dotazníku, který se týkal zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 
Požadovaný vyplněný dotazník byl zaslán. 
 
(žádost byla vyřízena 30.1.2008 - řešil odbor kancelář starosty, oddělení vnějších vztahů 
ÚMČ Praha 1)  
 
5. Žádost o informaci kolik bytových jednotek v domě v ulici Klimentská 21, Praha 1 
není zařazeno do privatizace. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Kolik bytových jednotek není zařazeno do privatizace v domě Klimentská 21? 
Do privatizace v domě Klimentská 2061/21 nejsou v současné době zařazeny tři bytové 
jednotky. 
 
(žádost byla vyřízena 4.2.2008 - řešil odbor kancelář starosty /nyní odbor technické  
a majetkové správy/, oddělení privatizace bytového fondu ÚMČ Praha 1) 
 
6. Žádost o informaci týkající se domu v ulici Štěpánská 630/57, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
a) Kdy bude zahájen prodej bytových jednotek v domě v ulici  Štěpánská 630/57? 
Městská část Praha 1 v  současné době jedná o možnosti výstavby podzemních garáží  
na pozemku pod domy Štěpánská 53, 55 a 57. Z tohoto důvodu došlo k pozastavení 
privatizace v těchto domech. 
b) Jaká je výše inkasovaného nájemného (za byty i nebytové prostory) za období posledních 
pěti let v domě Štěpánská 630/57? 
V letech 2003-2007 bylo dle podkladů finančního odboru Úřadu městské části Praha 1na účty 
MČ Praha 1 zasláno nájemné za byty ve výši 1.951.229,- Kč a za nebytové prostory v celém 
objektu č.p. 630, Štěpánská 53, 55 a 57 nájemné ve výši 9.809.870,- Kč. 
c) Jaká je výše částky, kterou Úřad městské části Praha 1 investoval v posledních pěti letech 
do domu Štěpánská 630/57? 
Na opravy a investice domu Štěpánská 630/57 byly v letech 2003-2007 vynaloženy finanční 
prostředky ve výši 1.530.571,- Kč. 
 
(žádost byla vyřízena 5.2.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy a první zástupce 
starosty ÚMČ Praha 1) 
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7. Žádost o informaci ohledně pronájmu nebytových prostor v domě v ulici          
Spálená 110/53, Praha 1. 
 
Otázky  odpovědi: 
 
Kdy budou opraveny a pronajaty nebytové prostory, které byly pronajaty společnosti Mladá 
fronta a.s. v domě Spálená 110/53? 
Usnesením Rady MČ Praha 1 ze dne 26.3.2007 byla společnosti Mladá fronta a.s. udělena 
výpověď. Následně bylo vyhlášeno standardní výběrové řízení na pronájem předmětných 
prostorů, které muselo být dočasně přerušeno z důvodu, že nedošlo k právnímu uvolnění 
prostorů. V současné době je předmětem jednání mezi MČ Praha 1 a Mladá fronta a.s. 
narovnání veškerých práv a povinností vzniklých z nájemního vztahu. 
 
(žádost byla vyřízena 5.2.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy a odbor kancelář 
starosty ÚMČ Praha 1) 
 
8. Žádost o informaci ohledně  umístění reklamních zařízení. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Na kterých pozemcích vydal v roce 2007 Úřad městské části Praha 1 územní souhlas nebo 
územní rozhodnutí k umístěním reklamy? 
Kopie vydaných souhlasů k umístění reklamních zařízení na území MČ Praha 1 byly zaslány 
žadateli. 
 
(žádost vyla vyřízena 14.2.2008 - řešil odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 
 
9. Žádost o informaci o nebytových prostorech v domě v ulici Karolíny Světlé 328/35,  
Praha 1. 
 

Otázky a odpovědi: 
 
a) Jaká je výše nájemného za nebytový prostor v domě v ulici Karolíny Světlé 328/35,  
ve kterém je provozována prodejna potravin? 
V současné době činí nájemné pro tuto provozovnu 16.888,- Kč za rok. 
b) Jaká je celková výměra tohoto prostoru? 
Celková výměra nebytového prostoru v domě č.p. 328, Karolíny Světlé 35 je 46 m2. 
c) Je nájemní smlouva na tento nebytový prostor vedena v Centrální evidenci smluv, vedené 
Městskou částí Praha 1? 
Městská část Praha 1 nedisponuje Centrální evidencí nájemních smluv. 
 
(žádost byla vyřízena 18.2.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 

10. Žádost o informaci ohledně oprav domu v ulici Karolíny Světlé 328/35, Praha 1. 
 

Otázky a odpovědi: 
 
a) Jaké byly náklady na opravu střechy a na další opravy v domě v letech 2004 – 2007? 
Náklady na opravy ve výše uvedeném domě v letech 2004 až 2007 činily 243.241,50 Kč. 
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b) Je tvořen fond oprav  výše uvedené nemovitosti? Pokud ano v jaké výši? 
Do dnešního dne neproběhla žádná platba do fondu oprav výše uvedené nemovitosti. 
c) Vytvářejí se rezervy na opravy výše uvedené nemovitosti ve smyslu zákona 
č. 593/1992 Sb.? 
Rezervy na opravy výše uvedené nemovitosti se ve smyslu zákona č. 593/1992 Sb. 
nevytvářejí. 
 
(žádost byla vyřízena 12.2.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
11. Žádost o poskytnutí archivních dokumentů z „Výběrového řízení“ k zajištění 
nájemce a investora na objekt Hergetova cihelna,  Praha 1. 
 

Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí archivních dokumentů z „Výběrového řízení“ k  zajištění nájemce  
a investora na objekt Hergetovy  cihelny. 
Kopie usnesení Rady, které se týkají výběrového řízení na nájemce Hergetovy cihelny, byly 
zaslány. Kopie vlastních materiálů k výběrovému řízení nebyly dohledány. 
 
(žádost byla vyřízena po zákonné lhůtě a to dne 12.3.2008 - řešil odbor technické a majetkové 
správy ÚMČ Praha 1)   
 
12. Žádost o poskytnutí všech kolaudačních rozhodnutí, které se týkají areálu Hergetovy 
cihelny. 
 

Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí všech kolaudačních rozhodnutí, které se vydaly firmě Immovision  
na areál Hergetovy cihelny. 
Kopie kolaudačních rozhodnutí byly poskytnuty. 
 
(žádost byla vyřízena 26.2.2008 - řešil odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 
 
13. Žádost o poskytnutí informace o zápisu z místního šetření v domě č.p. 719,  
Dlouhá 44, Praha 1 a o informaci, kdo zjišťoval a kdo poskytl informace Úřadu městské 
části Praha 1 o paní M. a o panu M. 
 
Otázky a odpovědi: 
 

a) Byl pořízen zápis z místního šetření, které bylo provedeno v bytě žadatele v domě  
č.p. 719 v Dlouhé 44, dne 18. 9. 2007? 
Zápis z předmětného šetření byl vyhotoven 21.9.2007. 
b) Kdy bude vyhověno žádosti žadatele o poskytnutí vyhotoveného zápisu z místního šetření 
ze dne 18.9.2007? 
Zápis je součástí spisového materiálu, do kterého může žadatel nahlédnout a případně  
se vyjádřit k jeho obsahu. 
c) Jaké informace zjišťoval Úřad městské části Praha 1 na Městském úřadě v Jindřichově 
Hradci o žadateli a o jeho sestře? 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 1 požádal OSZ MÚ Jindřichův Hradec  
o provedení sociálního šetření na adrese kde žadatel vlastní ½ bytu. 
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d) Kdo informace Úřadu městské části Praha 1 poskytl? Byla ověřena pravdivost 
poskytnutých informací a hodnověrnost osob, které informace poskytly? 
Informace o sociálním šetření byly OSZ ÚMČ Praha 1 doručeny poštou z MÚ Jindřichův 
Hradec. 
 
(žádost byla vyřízena 27.2.2008 - řešil odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 1) 
 

14. Žádost o informaci ohledně zaúčtování platby. 
 

Otázky a odpovědi: 
 
Na jaký účet byla zaúčtována platba 90.000,- Kč, která byla vložena v hotovosti na bankovní 
účet v pobočce České spořitelny, Na Perštýně 1, 111 21 Praha 1? 
Tato platba byla připsána na účet MČ Praha 1, jednalo se o nájem za nebytový prostor  
v domě v ulici K. Světlé 328/25, Praha 1. 
 
(žádost byla vyřízena 7.3.2008 - řešil odbor finanční ÚMČ Praha 1) 
 
15. Žádost o informaci ohledně státního občanství.  
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci zda žadatelův prarodič měl České resp. Československé občanství. 
Odbor matrik ÚMČ Praha 1 rozhodl podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, a v souladu s Nařízením tajemníka ÚMČ Praha 1 č. 6/2007, žádost 
formou rozhodnutí odmítl poskytnout. 
 
(žádost byla odmítnuta 10.3.2008 - řešil odbor matrik ÚMČ Praha 1) 
 

16. Žádost o poskytnutí informace o termínech plánované výstavby Václavského 
náměstí. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Jaké jsou termíny plánované výstavby Václavského náměstí? 
Koordinace výstavby na veřejném prostranství na Václavském náměstí bude zajištěna 
spoluprací hl.m. Prahy a MČ Praha 1. Pozemky jsou ve vlastnictví hl.m. Prahy. Definitivní 
termíny změn v územním plánu nejsou v současné době známy. 
 
(žádost byla vyřízena 17.3.2008 -  řešil odbor kancelář starosty, oddělení územního rozvoje  
a odbor občansko správních agend, oddělení stížností ÚMČ Praha 1) 
 
17. Žádost o poskytnutí informace ohledně SVJ Karolíny Světlé 328/35, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Jaké je identifikační číslo společenství vlastníků jednotek výše uvedené budovy  
a kdo je členem statutárního orgánu tohoto společenství? 
Dne 10.4.2008 proběhla ustavující schůze shromáždění vlastníků jednotek domu K. Světlé 35. 
V souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., musí být podán návrh na zápis do obchodního 
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rejstříku. Teprve zápisem rejstříkového soudu bude SVJ K. Světlé 35 přiděleno identifikační 
číslo. 
 
(žádost byla vyřízena po zákonné lhůtě a to 22.4.2008 - řešil odbor technické a majetkové 
správy ÚMČ Praha 1) 
 
18. Žádost o informaci ohledně postupu Městské části Praha 1 při vyřizování žádostí, 
návrhů  a podnětů. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Jaký je postup, který musí dodržovat Městská část Praha 1 při vyřizování všech žádostí, 
návrhů a jiných dožádání občanů, včetně příslušných lhůt? 
Odpověď je rozdělena do tří základních bodů: 
a) Žádosti, podněty a návrhy v rámci správního řízení - v tomto případě příslušné odbory 
ÚMČ Praha 1 postupují podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a podle příslušných 
zvláštních zákonů (např. stavební zákon). Nelze tedy přesně specifikovat postupy či lhůty, 
neboť jsou u každé správní činnosti jiné. 
b) Žádosti, podněty, návrhy či stížnosti, které jsou podány mimo správní řízení  - Rada MČ 
Praha 1 schválila „Směrnici pro evidenci, správné a včasné projednání a vyřízení petic, 
podnětů, dožádání veřejného ochránce práv a stížností“, která upravuje postup odborů  
i s příslušnými lhůtami. Směrnice jsou k vyzvednutí na oddělení stížností ÚMČ Praha 1. 
c) Žádosti o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím – postup je upraven daným zákonem a „Směrnicí o postupu při poskytování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů“. Směrnici lze vyzvednout na oddělení stížností ÚMČ Praha 1 
nebo je umístěna na webových stránkách ÚMČ Praha 1 na adrese:  
www. praha1.cz/irj/portal/informace. 
 
(žádost byla vyřízena 26.3.2008 - řešil odbor občansko správních agend, oddělení stížností 
ÚMČ Praha 1) 
 
19. Žádost o informaci ohledně hudebního klubu Rock Café, Národní 20, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Jakým způsobem je řešena stížnost na hudební klub Rock Café? 
Rada Městské části Praha 1 uložila zástupci starosty p. Valentovi upozornit nájemce klubu 
Rock Café na skutečnost, že pokud bude v nájemní jednotce provozována činnost v rozporu 
s platným kolaudačním rozhodnutím, je tato skutečnost důvodem k udělení výpovědi. 
 
(žádost byla vyřízena 2.4.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
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20. Žádost o informaci ohledně spoluvlastnictví domu Elišky Krásnohorské 11/4,  
Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Jaké jsou další záměry s objektem domu Elišky Krásnohorské 11/4? 
K uzavření dohody ani k dohodě o finančním vypořádání v této věci dosud nedošlo. Komise 
obecního majetku doporučila zrušit podílové spoluvlastnictví a přikázat nemovitosti  
do výlučného vlastnictví HMP, MČ Praha 1. Současně bylo dojednáno, že právní zástupci 
MČ Praha 1 navrhnou soudu ustanovení nezávislého znalce, který vypracuje znalecký 
posudek na cenu obvyklou podle aktuálních cen, na jehož základě bude vyplacena náhrada 
spoluvlastnictví. 
 
(žádost byla vyřízena 18.4.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
21. Žádost o informaci o poskytnutí dokumentu - rozhodnutí na využití stavby na dvoře 
Hergetovy cihelny. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí dokumentu rozhodnutí na využití stavby, která se nachází na dolejším 
dvoře Hergetovy cihelny. 
Rozhodnutí o využití stavby nebylo dohledáno. 
 
(žádost byla vyřízena 28.4.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
22. Žádost o informaci ohledně pronájmu nebytových prostor domu Havelská 525/4, 
Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
a) Žádost o poskytnutí smlouvy o pronájmu nebytových prostor domu Havelská 525/4 firmě 
Pragocentrum s.r.o. a to v jejím aktuálním znění. 
Kopie požadované nájemní smlouvy byly poskytnuty. 
b) Žádost o poskytnutí informací o firmě Pragocentrum s.r.o. a to provozní dobu, předmět 
činností, povolení k provozu a pravidla provozování hudební činnosti. 
Kopie dodatku nájemní smlouvy č. 8, která upravuje účel využití a provozní dobu byla 
poskytnuta. 
 
(žádost byla vyřízena 29.4.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
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23. Žádost o informaci ohledně poskytnutí nájemní smlouvy firmy Patagonia  
Gelati s.r.o. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí smlouvy o pronájmu nebytových prostor domu Havelská 525/4 firmě 
Patagonia Gelati s.r.o. 
Informace nebyla poskytnuta z důvodu neuhrazení nákladů na poskytnutí informace. 
 
(žádost byla vyřízena  29.4.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 

24. Žádost o informace ohledně nebytových prostor v domě Hroznová 493/5, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
a) Jaká provozovna bude v nebytových prostorech po bývalé služebně Městské policie? 
b) Od kdy bude v provozu? 
Informace nebyla poskytnuta z důvodu neuhrazení nákladů na poskytnutí informace. 
 
(žádost byla vyřízena 28.4.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy UMČ Praha 1) 
 
25. Žádost o informace ohledně domu Dlouhá 923/5, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
a) Byl již vyřešen soudní spor ohledně výše uvedené nemovitosti? 
Ano. Soudní řízení u Ústavního soudu je již uzavřeno. 
b) V jakém stádiu se nachází privatizace bytových jednotek výše uvedené nemovitosti? 
Dům v ulici Dlouhá 923/5 není uveden v seznamu domů pro privatizaci. V současné době  
se nepočítá s rozšířením tohoto seznamu, pokud nebude dokončena stávající privatizace. 
c) Jakým způsobem budou v případě privatizace osloveni nájemníci bytů ve výše uvedené 
nemovitosti? 
Nájemníci bytů dostávají dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, písemnou nabídku,  
ke které se musí vyjádřit do 6 měsíců. 
 
(žádost byla vyřízena 14.5.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy, oddělení 
privatizace bytového fondu  ÚMČ Praha 1) 
 
26. Žádost o informaci ohledně zaúčtování platby. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Na jaký účet (ve smyslu Přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb.) byla zaúčtována platba 
90.000,- Kč, vložen v  hotovosti na bankovní účet v pobočce České spořitelny ze dne 
27.12.2006? 
Tato žádost o informaci je identická s žádostí č. 14. Odpověď byla žadateli poskytnuta již 
7.3.2008.  
 
(žádost byla vyřízena 14.5.2008 - řešil odbor finanční ÚMČ Praha 1) 
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27. Žádost o informaci ohledně užívacího práva k bytu v ulici Anenské nám. 203/1,  
Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o vystavení duplikátu užívacího práva pro byt Anenské nám. 203/1, Praha 1 
vystaveného bytovým odborem. 
V archivu Úřadu městské části Praha 1 se nenacházejí žádné doklady k užívání bytu  
Anenské nám. 203/1, Praha 1. 
 
(žádost byla vyřízena 2.6.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
28. Žádost o informace ohledně stavebního povolení na realizaci reklamních sloupů. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
a) Žádost o kopii stavebního povolení na reklamní sloupy společnosti BigBoard a vyjádření 
památkářů k jejich instalaci. 
Kopie stavebního povolení a stanovisko Magistrátu hl.m. Prahy, odboru kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu byly zaslány. 
b) Proč nebylo Ministerstvo zahraničních věcí ČR  účastníkem stavebního řízení? 
Podle ust. § 27 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád nebylo Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
účastníkem řízení ve věci umístění informačních sloupů. 
 
(žádost byla vyřízena 4.6.2008 -  řešil odbor výstavby a odbor dopravy ÚMČ Praha 1) 
 
29. Žádost o informaci ohledně zaúčtování platby. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Na jaký účet (ve smyslu Přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb.) byla zaúčtovaná platba vložená 
dne 27.12.2007 v hotovosti na bankovní účet České spořitelny? 
Platba byla vložena na účet správcovské firmy Městské části Prahy 1. Jednalo se o nájem  
za prosinec 2007 za nebytové prostory v domě K. Světlé 328/35. Tato platba byla připsána  
na účet městské části Praha 1 dne 10.1.2008. Nyní je tato platba na účetním účtu banky, jako 
nezlikvidovaná položka. Z technických důvodů není zatím možné tuto platbu přiřadit. 
 
(žádost byla vyřízena 30.6.2008 - řešil odbor finanční ÚMČ Praha 1) 
 
30. Žádost o informaci ohledně společnosti BigBoard Praha, s.r.o. a společnosti 
BigBoard Group, a.s. 
 
Otázky a odpovědi: 
Hradí a hradila společnost BigBoard Praha, s.r.o., popř. její právní nástupce společnost 
BigBoard Group, a.s. místní poplatky za užívání veřejného prostranství podle vyhlášky  
č. 24/2003 Sb. hl.m. Prahy, a to řádně a včas a ve stanovené výši? 
Odbor finanční ÚMČ Praha 1 rozhodl ve smyslu ust. § 2 odst. 4 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
informaci neposkytovat. 
(žádost byla vyřízena 9.6.2008 - řešil odbor dopravy a odbor finanční ÚMČ Praha 1) 
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31. Žádost o informaci ohledně státního občanství. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádal někdo v minulosti (od roku 1993 do dneška) Úřad městské části Praha 1 o vyjádření    
ke státnímu občanství pana Weikharda Colloreda Mannsfelda (ročník 1914) a pana Jeronýma 
Colloreda Mannsfelda (ročník 1870) a byla mu tato informace poskytnuta? 
Odbor matrik Úřadu městské části Praha 1 nebyl o tuto informaci požádán. 
 
(žádost byla vyřízena 12.6.2008 - řešil odbor matrik ÚMČ Praha 1) 
 
32. Žádost o informaci ohledně připravovaných stavebních záměrech. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci kdy a jakým způsobem Městská část Praha 1 rozhodla o stavebních 
záměrech v ulicích Benediktská-Dlouhá, Lodecká-Samcova a Lodecká-Barvířská? 
Veškeré materiály, které mělo oddělení investiční, odboru kancelář starosty ÚMČ Praha 1 
k dané věci k dispozici byly již zaslány. Na investičním oddělení se nenacházejí dokumenty, 
které by dokladovaly kdo a kdy navrhl uvedené stavby. 
 
(žádost byla vyřízena 23.6.2008 - řešil odbor kancelář starosty, oddělení investiční a starosta 
ÚMČ Praha 1) 
 
33. Žádost o informaci ohledně SVJ Karolíny Světlé 35, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Jaké je identifikační číslo společenství vlastníků jednotek v budově Karolíny Světlé 35 a kdo  
je členem statutárního orgánu tohoto společenství? 
Požadované informace byly zaslány. 
 
(žádost byla vyřízena 30.6.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
  
34. Žádost o informaci ohledně zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního 
občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Otázky a odpovědi: 
Je zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky,  
ve znění pozdějších předpisů, zákonem speciálním (zvláštním) a má přednost před obecným 
ustanovením správního řádu č. 500/2004 Sb., (resp. dříve č. 71/1967 Sb.)? 
Ano, zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky,  
ve znění pozdějších předpisů, je zákonem zvláštním. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,  
ve znění pozdějších předpisů, je zákonem obecným, který upravuje průběh správního řízení  
ve věci zjišťování státního občanství České republiky vyjma případů, které byly upraveny 
zákonem č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. 
V právním řádu České republiky má přednost zákon speciální (zvláštní), před zákonem 
obecným. 
 
(žádost byla vyřízena 16.7.2008 - řešil odbor matrik ÚMČ Praha 1) 
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35. Žádost o informaci ve věci využívání služeb soukromých bezpečnostních služeb. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
a) Využívá Úřad městské části Praha 1 služeb SBS? 
Ano, Úřad městské části Praha 1 využívá služeb agentury Alexis s.r.o. 
b) Kolik hodin měsíčně SBS pro Vaši organizaci odpracuje? 
SBS odpracuje pro Úřad městské části Praha 1 v průměru 1 220 hodin měsíčně. 
c) Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH? 
Smluvní cena činí 95 Kč za hodinu (cena bez DPH). 
d) Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? 
Úřad městské části Praha 1 nevyužívá jiné služby SBS. 
c) Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb ze strany SBS? 
Úřad městské části požaduje zlepšení kvality služeb SBS. 
 
(žádost byla vyřízena 9.7.2008 - řešilo oddělení hospodářské správy, odbor kancelář 
tajemníka ÚMČ Praha 1) 
 
36. Žádost o informaci o poskytnutí smluv o výstavbě mezi Městskou částí Praha 1  
a společností Arta s.r.o. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí smluv o výstavbě mezi Městskou částí Praha 1 a společností Arta s.r.o, 
které se týkají domu Rybná 732/25, Praha 1. 
Kopie smluv byly zaslány. 
 
(žádost byla vyřízena 31.7.2008  - řešil odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
37. Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí ohledně společnosti BigBoard Praha a.s. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí kopií všech rozhodnutí, které vydal Úřad městské části Praha 1 
společnosti BigBoard Praha a.s., na základě kterých byla společnost oprávněna umístit své 
reklamní zařízení. 
Z důvodů nezaplacení úhrady za pořízení kopií nebyla požadovaná informace vydána. 
 
(žádost byla vyřízena 3.9.2008 - řešil odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 
 
38. Žádost o informaci ohledně množství převodů bytů nebo nebytových prostor 
z majetku hlavního města Prahy, které byly ve správě Městské části Praha 1 v letech 
1997 – 2005. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
a) Které byty nebo nebytové prostory ve správě Městské části Praha 1 byly v období let 1997 
– 2005 převedeny za smluvní ceny? 
Městská část Praha 1 uskutečnila převody za smluvní ceny pouze v případě novostavby 
 č.p. 632, Hellichova 11 a, b na pozemku parc. č. 363 k.ú. Malá Strana, Praha 1. 
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b) U kterých bytů nebo nebytových prostor se jednalo o převod nově vybudovaných jednotek, 
jejichž bylo Hlavní město Praha prvním vlastníkem nebo přímo stavebníkem nebo byly 
vybudovány třetí osobou pro hl.m. Prahu nebo Městskou část Praha 1 a byly zkolaudovány  
ne dříve než tři roky před převodem, a to včetně zbudovaných půdních vestaveb či nástaveb  
u starších objektů. 
Výše uvedený dům byl rozdělen na jednotky na základě prohlášení vlastníka z roku 2000. 
Jednalo se o převod 18 bytových jednotek, jejichž prodej byl realizován v letech 2000 a 2001. 
 
(žádost byla vyřízena 22.9.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1) 
 
39. Žádost o informaci ohledně používání a nákupu elektronických právních 
informačních systémů. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
a) Které elektronické právní informační systémy používáte? 
Úřad městské části Praha 1 používá Automatizovaný Právní Informační Systém (ASPI). 
b) V jakém rozsahu jsou dané elektronické právní informační systémy využívány?   
Systém je licencován pro 40 současných přístupů a přístupný je všem zaměstnancům Úřadu 
městské části Praha 1.  
c) Jakým způsobem dochází k výběru elektronických právních informačních systémů? 
K výběru uvedeného právního informačního systému došlo v souladu s platným ustanovením 
legislativy o veřejných zakázkách. 
d) Který odbor rozhoduje o nákupu elektronických právních informačních systémů? 
O pořizování elektronických právních systémů rozhoduje zadavatel, tedy Rada MČ Praha 1. 
e) Jaká částka je ročně vynakládána na aktualizaci elektronických právních informačních 
systémů? 
Provozní náklady na právní informační systém činí 38.692,- Kč ročně. 
 
(žádost byla vyřízena 10.10.2008 - řešil odbor informatiky a kancelář tajemníka ÚMČ  
Praha 1) 
 
40. Žádost o informaci ohledně školního hřiště v Barvířské ulici a rozvoje Petrské čtvrti. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
a) Žádost o doložení konkrétního usnesení zastupitelstva k rozhodnutí o zrušení výše 
uvedeného školního hřiště, pokácení stromů, a to včetně podkladů na základě kterých 
zastupitelé jednali. 
b) Žádost o doložení konkrétního usnesení zastupitelstva o investici do výstavby  
v ul.  Barvířská, a to včetně podkladů na základě kterých zastupitelé rozhodovali. 
c) Žádost o informaci o tom, jak se měnil záměr projektu a účel budovy a kdo o těchto 
změnách rozhodoval. 
d) Žádost o veškeré podklady k záměru výstavby na pozemku školního hřiště, včetně aktuální 
verze projektové dokumentace. 
e) Žádost o prošetření, proč hřiště není dlouhodobě používáno a více než rok slouží jako 
parkoviště. 
g) Žádost o informaci co pan starosta MČ Prahy 1 učinil proto, aby hřiště bylo co nejdříve 
zprovozněno, jak osobně přislíbil. 
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Z důvodů nezaplacení nákladů spojených s pořízením kopií a vyhledáváním požadované 
informace nebyly informace poskytnuty. 
 
(žádost byla vyřízena dne 13.10.2008 - řešil starosta ÚMČ Praha 1) 
 
41. Žádost o informaci ohledně společnosti ELTODO EG, a.s., popřípadě společnosti 
ELTODO-CITELUM, s.r.o. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
a) Vydal Úřad městské části Prahy 1 jakékoliv správní či jiné rozhodnutí, stanovisko  
či vyjádření na základě kterého byla výše uvedená společnost oprávněna umístit na sloupy 
veřejného osvětlení reklamní a propagační zařízení o rozměrech větších než 0,44m x 0,83m, 
minimálně o rozměrech 0,6m x 0,83m? 
V archivu odboru výstavby ÚMČ Praha 1 se nenachází žádné rozhodnutí ani stanovisko  
na reklamní a propagační zařízení umístěná na sloupech veřejného osvětlení na územní hl.m. 
Prahy, týkající se shora uvedené společnosti. 
b) Na základě jakého právního důvodu je stanoveno, že reklamní a propagační zařízení 
umístěná na sloupech veřejného osvětlení musí být o rozměrech 0,44m x 0,83m? 
Reklamní a informační zařízení umístěná na sloupech veřejného osvětlení jsou povolována 
podle čl. 60 vyhlášky č. 26/1999 Sb., hl.m. Prahy o obecných technických požadavcích  
na výstavbu v hl.m. Praha, dále podle § 79, 96, 104 odst. 2 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu. 
c) Je výše uvedená společnost oprávněna umisťovat na sloupy veřejného osvětlení na území 
hl.m. Prahy reklamní a propagační zařízení o rozměrech větších než 0,44m x 0,83m? 
Na základě plné moci je výše uvedená společnost oprávněna zastupovat hl.m. Prahu  
ve veškerých právních a jiných úkonech nezbytných k realizaci, nájmu, správy a údržby 
veřejného a slavnostního osvětlení, veřejných a věžních hodin a přípojek, městského 
mobiliáře na území hl.m. Prahy. 
d) Žádost o kopii stanoviska - pokud toto stanovisko existuje, které opravňuje výše uvedenou 
společnost umisťovat na sloupy veřejného osvětlení na území hl.m. Prahy reklamní -
propagační zařízení o rozměrech větších než 0,44m x 0,83m. 
V archivu odboru výstavby MČ Praha 1 se nenachází žádné rozhodnutí ani stanovisko  
na reklamní a propagační zařízení na sloupech veřejného osvětlení na územní hl.m. Prahy, 
týkající se shora uvedené společnosti. 
e) Platí i nadále požadavek Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České 
republiky, aby reklamní - propagační zařízení nepřesahovaly tzv. patky stožárů veřejného 
osvětlení a nepřekážely tak nevidomým a slabozrakým osobám? 
Ano, vyhláška č. 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných požadavcích 
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
je v platnosti. 
 
(žádost byla vyřízena dne 27.10.2008 - řešil odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 
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42. Žádost o poskytnutí informace ve věci ukončení přestupkového řízení. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci zda bylo ukončeno přestupkové řízení s paní J.B. ve věci oznámení  
o podezření ze spáchání přestupku a žádost o umožnění seznámit se s vydaným rozhodnutím 
správního orgánu. 
Přestupkové řízení nebylo ještě ukončeno, o výsledku řízení bude žadatelka informována  
po jeho skončení. 
 
(žádost byla vyřízena dne 31.10.2008 - řešil odbor občansko správních agend, oddělení 
správního řízení ÚMČ Praha 1) 
 

43. Žádost o informaci ve věci privatizace v domě Šporkova 320/10, Praha 1. 
 
Otázky a informace: 
 
a) Obdržel spoluvlastník výzvu k odsouhlasení změny prohlášení vlastníka? 
b) Pokud ano, obdržel Úřad městské části Praha1 již souhlas spoluvlastníka? 
 
Informace nebyla poskytnuta z důvodu podání stížnosti žadatele na výši úhrady za poskytnutí 
informace. Stížnost na výši úhrady byla postoupena k vyřízení na Magistrát hl.m. Prahy. 
Magistrát hl.m. Prahy dne 23.12.2008 potvrdil rozhodnutím výši úhrady nákladů  
za poskytnutí informace. 
 
(žádost byla vyřízena dne 20.10.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy, oddělení 
privatizace a bytového fondu a odbor kancelář starosty, oddělení právní ÚMČ Praha 1) 
 
44. Žádost o informaci ohledně nájemní smlouvy mezi RYLES ETS, s.r.o a MČ Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o kopii nájemní smlouvy mezi společností RYLES ETS, s.r.o. a Městskou částí  
Praha 1. 
Požadovaná kopie nájemní smlouvy byla vydána po uhrazení nákladů za pořízené kopie. 
 
(žádost byla vyřízena dne 4.11.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy ÚMČ  
Praha 1) 
 
45. Žádost o informaci ohledně podnětu k provedení živnostenské kontroly v klubu 
Rock café, Národní 20, Praha 1. 
 

Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o text podnětu na základě kterého byla provedena živnostenská kontrola ve výše 
uvedené provozovně. 
Požadovaná kopie textu byla žadateli poskytnuta. 
 
(žádost byla vyřízena dne 7.11.2008 – řešil odbor kancelář starosty, oddělení právní  
a odbor občansko správních agend, oddělení stížností ÚMČ Praha 1) 
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46. Žádost o poskytnutí informace ohledně nájemních smluv na nebytové prostory 
v domě Karlova 146/23, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o poskytnutí kopií všech nájemních smluv uzavřených mezi panem J.A a paní M.A.  
a MČ Praha 1 na nebytové prostory v domě Karlova 146/23, Praha 1. 
Požadované kopie nájemních smluv byly žadateli poskytnuty po úhradě nákladů na pořízení 
informace. 
 
(žádost byla vyřízena dne 25.11.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy ÚMČ  
Praha 1) 
 

47. Porušení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Úřadem 
městské části Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
a) Žádost o vysvětlení příčin porušení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím Úřadem městské části Praha 1 ve věcí odpovědi na žádosti o informace podané 
panem K. a manželi R. a žádost o informaci jaká nápravná opatření učinil starosta MČ Praha 
1 proto, aby k  podobnému nezákonnému postupu dále nedocházelo. 
Starosta MČ Praha 1 odpověděl písemně na všechny dopisy manželů R. a pana K., kromě 
dopisu ze dne 2.6.2008, kdy na místo písemné odpovědi svolal osobní jednání.  
b) Žádost o informaci kdy a jakým usnesením a především jaké konkrétní částky byly 
schváleny na přípravu a realizaci staveb na Petrském nám. – dům s tělocvičnou na parcele 
č. 362 a stavby DPS na pozemku Lodecká-Samcova. 
Žadateli byli zaslány kopie usnesení ke schvalování rozpočtů v minulých letech. 
c) Žádost o informaci kdy a kým bylo vypsáno výběrové řízení na projektovou přípravu stavby 
na parcele č. 362 – znění poptávky. Jakým způsobem byla poptávka zveřejněna? Kteří 
konkrétní uchazeči se výběrového řízení zúčastnili? Jaké bylo složení výběrové komise? Jaká 
byla kritéria výběru? Jaké byly parametry jednotlivých nabídek? Jak bylo rozhodnuto  
o výběru vítěze a kdo konkrétně o výběru rozhodl? 
Pro ZŠ J.Gutha-Jarkovského zpracovala veřejnou zakázku na základě smlouvy firma ADVIA 
GROUP s.r.o. Veřejná zakázka byla vypsána ředitelkou školy. Zakázka byla uveřejněna v IS 
VZ US a na webových stránkách školy. Písemnou výzvou byly osloveny firmy: AGE project, 
s.r.o., DaM spol.s r.o., Ing. arch. David Chromík, architektonický ateliér KAAMA a MCA 
atelier s.r.o. Nabídku na zpracování projektu zaslali DaM s.r.o. a Ing. arch. David Chromík. 
Hodnotící komise byla ve složení: Mgr. Dana Leimerová, Mgr. Josef Vlach, Miroslav 
Kaufman, Ing. Aleš Marek a Ing. Pavel Štěpán.  
Ve věci kritéria výběru a parametrů jednotlivých nabídek byly žadateli zaslány kopie 
Protokolu o otevírání nabídek a Posouzení prokázání kvalifikace. 
d) Žádost o informaci,  kdy bylo vypsáno výběrové řízení na realizaci stavby na parcele č. 362 
– znění poptávky. Jakým způsobem byla poptávka zveřejněna? Kteří konkrétní uchazeči  
se výběrového řízení zúčastnili? Jaké bylo složení výběrové komise? Jaká byla kritéria 
výběru? Jaké byly parametry jednotlivých nabídek? Jak bylo rozhodnuto o výběru vítěze  
a kdo konkrétně o výběru rozhodl? 
Žadateli byli zaslány kopie požadovaných informací - informace k výběrovému řízení, 
usnesení Rady MČ Praha 1 č. u08_832, evidenční list nabídek, informační systém o veřejných 
zakázkách, kvalifikační dokumentace, protokol o jednání hodnotící komise a obsah nabídky. 
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e) Žádost o informaci, jakým způsobem hodlá MČ Praha 1 využívat byty v domě na Petrském 
nám. Jakým způsobem a za jakých podmínek budou tyto byty přidělovány a pronajímány. 
Žádost o vysvětlení, proč v květnu 2008 starosta MČ Praha 1 poskytoval nesprávné 
informace? 
Byty budou sloužit pro potřeby Městské části Praha 1 a budou především využity z důvodů 
sociálních a v rámci stabilizace potřebných profesí. O přidělení bytů bude rozhodovat Rada 
městské části Praha 1. Při květnovém setkání starosta MČ Praha 1 poskytoval informace 
správné - budoucí využití bytů se nezměnilo. 
f) Žádost o informaci o počtu bytů a nebytových prostorů ve vlastnictví MČ Praha 1 v roce 
2007 a 2008. Žádost o počtu obsazených bytů a nebytových prostorů a žádost o konkrétní 
výčet bytů a nebytových prostorů a o počet a výměru bytů a nebytových prostorů, které nejsou 
v současné době obsazeny. 
Městská část Praha 1 měla k datu 31.12.2007 2.224 bytů z toho 183 volných. Celkový počet 
nebytových prostorů k uvedenému datu byl 1.145 z toho 192 volných. Aktuální počet volných 
nebytových prostorů a bytů je uveden na úřední desce MČ Praha 1 a na webových stránkách 
MČ Praha 1. 
 
(žádost byla vyřízena dne 19.11.2008 - řešil starosta MČ Praha 1) 
 
48. Žádost o informaci ohledně investičních plánů měst a obcí pro rok 2009. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o zaslání kopií investičních plánů MČ Prahy 1 pro rok 2009, respektive seznam 
projektů, které MČ Praha 1 plánuje na rok 2009 a budou financovány z rozpočtu obce nebo 
z veřejných rozpočtů. 
Požadované kopie byly žadateli zaslány. 
 
(žádost byla vyřízena dne 3.12.2008 - řešil odbor kancelář starosty, oddělení investiční ÚMČ 
Praha 1) 
 
49. Žádost o informaci ohledně průzkumu o postoji občanů ve věci stavby na Petrském 
nám., Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
a) Která firma prováděla výše uvedený průzkum? 
Průzkum prováděla firma PSYMA Praha s.r.o. 
b) Byla firma provádějící průzkum vybrána v nějakém výběrovém řízení a kdy? 
Byla oslovena pouze firma PSYMA Praha s.r.o. 
c) Které průzkumy již tato firma pro MČ Praha 1 dělala? 
Společnost provedla pro MČ Praha 1 výzkum ohledně názorů občanů na rekonstrukci 
Malostranské besedy. 
d) Kolik vyhotovení takové zakázky, jako je průzkum k výše uvedené věci stál? 
Tento průzkum stál 69.000,- Kč. 
e) Ve kterých domech se tento průzkum dělal? 
Průzkum probíhal v lokalitě Petrského náměstí a přilehlých ulic: Soukenická, Benediktská, 
Haštalská, Petrská, Stárkova, Truhlářská, Půtova, Zlatnická, Králodvorská, Klimentská, 
Dušní, Lannova, Masná, Revoluční, Dlouhá, Biskupská, Na Florenci, Samcova, Sokolovská, 
Na Poříčí a Mlynářská. 
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f) Jakým způsobem byl vytvořen výběr respondentů? 
Výběr respondentů byl kvótní – 50% ženy, 50% muži, věk  1/3 ve věku 18-30let, 1/3 ve věku 
31-50 let a 1/3 ve věku 51 a více. 
g) Kdo zadal otázky a jejich strukturování, který orgán schválil tento průzkum a ve kterém 
zápise je toto rozhodnutí uvedeno? 
S výjimkou vlastního zadání výzkumu, nastínění celé problematiky a odsouhlasení dotazníku 
MČ Praha 1 nijak nevstupovala do procesu provádění, zpracování či vyhodnocení výsledků - 
výzkum byl proveden zcela nezávisle. 
h) Žádost o kopii zadání průzkumu i s uvedením data, kdy se tento průzkum agentuře zadal. 
Zadání průzkumu proběhlo e-mailem. Text zadání byl: Zjištění názorů občanů na výstavbu 
domu s malometrážními byty a tělocvičnou v lokalitě Barvířská – Petrské náměstí. 
i) Žádost o kopii výsledku výše uvedeného průzkumu předaného agenturou, a to s datem, kdy 
byl předán.  
Výsledek průzkumu je zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 1. 
j) Ve kterých dnech byl výše uvedený průzkum prováděn? 
Sběr dat probíhal ve dnech 10.11. až 13.11.2008. 
k) Kolik lidí tento průzkum pro příslušnou firmu provádělo v terénu? 
Sběr dat provádělo 10 tazatelů. 
 
(žádost byla vyřízena dne 3.12.2008 - řešil starosta MČ Praha 1) 
 
50. Žádost o informaci ve věci kácení stromů v ul. Barvířská, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
Žádost o informaci jak došlo k tomu, že MČ Praha 1 postupovala v rozporu s platnými 
předpisy a způsobila veřejné ohrožení při kácení stromů v ul. Barvířská? 
Dne 21.11.2008 bylo v souladu s platnými předpisy zahájeno kácení stromů v ul. Barvířská. 
Kácení bylo prováděno na základě pravomocného rozhodnutí, kterým bylo kácení povoleno. 
Dne 21.11.2008 došlo k odstranění stromů a větví nacházejících se uvnitř pozemku a proto 
nebyl nutný zábor. Když došlo ke kácení větví stromů, který je situován na hranici pozemku  
a jehož větší část zasahuje nad veřejnou komunikaci - chodník, bylo nad tento prostor 
nainstalováno vysuté lešení odbornou firmou. Vzhledem k tomu, že lešení nezasahovalo  
na veřejnou komunikaci, nebyl nutný zábor. Postup MČ Praha 1 byl v souladu s platnými 
předpisy. 
 
(žádost byla vyřízena dne 3.12.2008 - řešil starosta MČ Praha 1) 
 
51. Žádost o informaci ve věci stavebního povolení pro rekonstrukci domu  
Jungmannova 30/21, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
Žádost o stavu příprav stavebního povolení pro rekonstrukci a dostavbu domu č.p. 30 
Jungmannova 21, Praha 1. (Žadatelka souhlasila, že obdrží odpověď koncem ledna 2009 -  
po zákonné lhůtě z důvodu uzavření archivu stavebního úřadu.) 
Odborem výstavby ÚMČ Praha 1 bylo zjištěno, že se v současné době v archivu ÚMČ  
Praha 1 nenachází stavební povolení na rekonstrukci a dostavbu domu č.p. 30, Jugmannova 
21, Praha 1.  
 
(žádost byla vyřízena po zákonné lhůtě dne 21.1.2009 - řešil odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 
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52. Žádost o informaci ve věci poskytování zavádějících informací o investičních 
záměrech MČ Praha 1 ohledně stavby na Petrském náměstí a na pozemku Lodecká-
Samcova. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
a) Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí a příslušných částek na výše uvedené stavby. 
Rozhodnutí a příslušné částky na uvedené stavby byly poskytnuty. 
b) Kdy bylo vypsáno výběrové řízení na výše uvedené stavby? Jaké bylo znění poptávky  
a jakým způsobem byla zveřejněna? Kteří konkrétní uchazeči se zúčastnili výběrového řízení? 
Jaké bylo složení výběrové komise? Jaká byla kritéria výběru a parametry jednotlivých 
nabídek? Jak bylo rozhodnuto o výběru vítěze a kdo konkrétně o výběru rozhodl. 
Byly poskytnuty kopie zápisů z jednání Komise pro výchovu a vzdělání z roku 2004  
a smlouvy mezi základní školou Truhlářská a architektonickou kanceláří DaM s.r.o. 
c) Žádost o úplnou informaci o vítězném sdružení BD Petrské náměstí.  
Vítězné sdružení BD Petrské náměstí v Praze 1 je sdružení společnosti Stavby a.s., se sídlem 
Táborská 1148, Říčany a společnosti Zakládání staveb a.s., se sídlem Dobronická 1371,  
Praha 4. 
d) Žádost o informaci zda MČ Praha 1 skutečně potřebuje nutně nové byty.  
Městská část Praha 1 má vyčleněno pouze 17 tzv. sociálních bytů. Projekt nových bytů 
zohledňuje dispozičně aktuální poptávku nájmu malometrážních bytů. 
e) Žádost o vysvětlení příčin porušení zákona Úřadem MČ Praha 1 tím, že neposkytl 
informace v  zákonem stanoveném termínu a jaká nápravná opatření byly učiněny pro to, aby 
k podobnému nezákonnému postupu již nedocházelo? 
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném 
znění, byly poskytovány Úřadem městské části Praha 1 ve formě, v jaké poskytnuty býti 
mohly a měly. Podle ust. §16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, 
v platném znění je možné podat stížnost na postup při vyřizování informace. 
 
(žádost byla vyřízena dne 9.1.2009 - řešil starosta MČ Praha 1) 
 
53. Žádost o informaci ve věci dluhu za nájem a služby nebytového prostoru v domě  
v ul. Mostecká 1, Praha 1. 
 
Otázky a odpovědi: 
 
a) Přesahuje dluh za nájemné za výše uvedený nebytový prostor částku 500.000,- Kč? 
Ano, dluh na nájemném přesahuje částku 500.000,- Kč. 
b) Kolik činil dluh k 31. prosinci 2007 a kolik k 30. červnu 2008? 
Ke konci roku 2007 činil dluh za výše uvedené nebytové prostory 577.576,- Kč a za období 
1.1.2008 do 31.10.2008 činil 316.630,- Kč. 
c) Byla s nájemcem výše uvedených nebytových prostor uzavřena dohoda o splátkách  
a s jakým termínem? 
Nájemce požádal Městskou část Praha 1 o uzavření splátkového kalendáře. Tento návrh bude 
předložen Zastupitelstvu městské části Praha 1 k projednání. 
 
(žádost byla vyřízena dne 10.11.2008 - řešil odbor technické a majetkové správy ÚMČ  
Praha 1. Žádost byla opožděně předána odborem technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1 
k zaevidování.) 
 


