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 2019
1. Žádost o poskytnutí informace – služby moderátora
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – využití služeb moderování Petra Vojnara:
1. Zda váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce,
vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra
Vojnara.
2. Zda váš správní orgán v minulosti plánoval nebo uvažoval o využití služeb moderování,
pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby
(moderátora) Petra Vojnara.
3. Zda váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s Petrem
Vojnarem ve výše uvedené věci.
Ověřením v Centrální evidenci smluv a v účetním systému bylo zjištěno, že povinný subjekt
nedisponuje žádnou smlouvou o dílo ani jinou písemností s moderátorem Petrem Vojnarem, a
proto podle § 15 InfZ povinný subjekt rozhodl, že se v bodech 1., 2., a 3. žádost částečně odmítá.
4. Informaci o počtu obyvatel vaší obce k 31.12.2018.
24 190 osob.
(žádost byla podána dne 03.01.2019 a vyřízena dne 16.01.2019 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
2. Žádost o poskytnutí informace – kompletní seznam provozovatelů gastronomických
provozů v objektech v majetku Městské části Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
vydání kompletního seznamu provozovatelů gastronomických provozů v objektech vlastněných
Prahou 1, kterým městská část v letech 2011 až 2018 stanovila smluvně nulový nájem, případně
poskytla slevu na obvyklém nájmu vyšší než 50%.
Burger Project, s.r.o., IČ 05787068
Gastro Concepts s.r.o., IČ 28452461
Volfgang KAISER, IČ 16513711
(žádost byla podána dne 03.01.2019 a vyřízena dne 17.01.2019 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
3. Žádost o poskytnutí informace – počet rozhodnutí o nařízení nutných zabezpečovacích
prací v období od 01.01.2010 do data doručení žádosti
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
kolik rozhodnutí o nařízení nutných zabezpečovacích prací ve smyslu § 135 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění bylo
shora nadepsaným úřadem vydáno v období od 01.01.2010 do data doručení této žádosti.
Žadateli bylo zasláno Oznámení o výši nákladů – § 17 InfZ, byly uhrazeny.
Povinný subjekt se v souladu se závěry Nejvyššího správního soudu vyjádřenými v rozsudku
ze dne 17.12.2014, čj. 1 As 189/2014-50 zabýval otázkou, zda zde nejsou osoby, které by mohly
být poskytnutím informace dotčeny na svých právech – těmito osobami jsou vlastníci staveb, u
nichž byly nutné zabezpečovací práce požadovanými rozhodnutími nařízeny.
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Je povinnost těmto osobám umožnit hájit jejich práva - § 4 odst. 4 správní řád. Povinný
subjekt vlastníky dotčených staveb vyrozumí o žádosti a vyzve je k vyjádření.
(žádost byla podána dne 04.01.2019, oznámení – úhrada dne 09.01.2019 – řešil Odbor výstavby
ÚMČ Praha 1)
4. Žádost o poskytnutí informace – celková výše veškerých finančních prostředků –
Jednotka dobrovolných hasičů MČ Praha 1
Žádost o poskytnutí informace:
Celková výše veškerých finančních prostředků, které byly poskytnuty, uhrazeny, zaslány
apod. Jednotce sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1, tj. organizační složce
Městské části Praha 1, zřízené ke dni 11.9.2011 usnesením zastupitelstva UZ11_0108 ze
dne 6.9.2011.
Tuto celkovou částku poskytnutou zřizovatelem na provoz Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Městské části Praha 1 žádám vyčíslenou vždy za každý kalendářní rok – od data
zřízení jednotky až ke dni podání této žádosti, tj. ke dni 8. ledna 2019.
Kromě celkové částky vynaložené v jakékoli souvislosti s Jednotkou sboru dobrovolných
hasičů Městské části Praha 1 ( např. výdaje na provoz, vybavení, veřejné akce – včetně
zábavných akcí Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1, náklady
spojené s výstavbou a zařízením zázemí Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části
Praha 1 na adrese Revoluční 1403/28, popř. Nové Mlýny, parc. č. 333/1 apod.) žádám také
o poskytnutí informace o pořizovací ceně (včetně DPH) následujícího majetku pořízeného
pro účely Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha:
- Cisternová automobilová stříkačka CAS 30 S2R na podvozku VOLVO FM
Nefinancovala MČ Praha 1.
- JEEP IVECO
Zaslána tabulka 2015.
- FORD TRANZIT
Svěřeno Hlavním městem Praha.
- Sanita MERZEDES BENZ
Svěřeno Hlavním městem Praha.
- FIAT PANDA SPZ 5AI 52 88
Nefinancovala MČ Praha 1.
- Motorový člun
Zaslána tabulka 2013.
- Celková pořizovací cena (včetně DPH) veškerého specializovaného vybavení, např.
mobilního osvětlovacího stožáru apod.
Rok 2011– školení 43.200,- Kč, kurz velitele 5.040,- Kč, refundace platu 5.553,- Kč.
Rok 2012 – PHM (dotace) 2.088 ,- Kč, materiál (hadice - dotace) 3.361,- Kč, materiál (lana dotace) 33.500,- Kč, PHM (dotace) 3.473,- Kč, PHM (dotace) 4.439,- Kč, matriál (nářadí)
3.753,- Kč, materiál (redukce – dotace) 386,- Kč, zásahové obleky 201.096,- Kč, materiál
(vybavení základny) 27.991,- Kč, materiál (nářadí) 1.856,- Kč, PHM 1.952,- Kč, zdravotní sada
13.093,- Kč, plynový detektor 20.615,- Kč, přejezdové můstky 10.068,- Kč, kompresor
15.318,- Kč, svař. Kukla 2.986,- Kč, dopravní kužele 1.572,- Kč, hadice, spojky 36.336,- Kč,
pumpa, zvedák 10.882,- Kč, startovací baterie 14.079,- Kč, pronájem plošiny 2.310,- Kč, přívěs
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Tower Light – osvětlovací věž 60.000,- Kč, svařovací stroj Migatronic 71.040,- Kč, řídící
jednotka na svařovací stroj 57.792,- Kč.
- Pořizovací cena (včetně DPH) bazénu s vodotryskem vybudovaného ve výcvikovém
prostoru na Loretě (včetně nákladů na projektovou dokumentaci a dalších nákladů
spojených s výstavbou bazénu – s uvedením konečné a celkové částky vynaložené na
výstavbu a zařízení výcvikového prostoru Na Loretě).
Jedná se o nádrž vybudovanou v 40. letech 20. století, Hl. M. Praha ji svěřilo do správy MČ
Praha 1, domnělý vodotrysk je stabilizovaná proudnice napájená čerpadlem z vodní zásoby
požární nádrže.
Náklady spojené s výstavbou a zařízením základny – 975.425,- Kč.
- Pořizovací cena drobného majetku.
Internetové připojení – 625,- Kč/ měsíc.
Dále byly poskytnuty přehledové tabulky po jednotlivých létech – 2011- 07.01.2019.
(žádost byla podána dne 08.01.2019 a vyřízena dne 22.01.2019 – řešilo Pracoviště bezpečnostní
ředitel ÚMČ Praha 1)
5. Žádost o poskytnutí informace – investiční plány města pro rok 2019
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
zaslání investičních plánů města pro rok 2019, resp. seznamy investičních/stavebních projektů
či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2019-2022.
Městská část Praha 1 nesestavuje investiční plán, ale rozpočet, který je schvalován
Zastupitelstvem Městské části Praha 1. Rozpočet zahrnuje jmenovitý seznam jak investičních,
tak neinvestičních akcí, především na základě předem stanovených limitů pro jednotlivé
rozpočtové kapitoly.
Pro rok 2019 nebyl zatím rozpočet schválen, v současné době je rozpočtové provizorium, po
schválení rozpočtu lze využít webových stránek http://www.praha1.cz/cps/rozpocet-mestskecasti.html.
(žádost byla podána dne 08.01.2019 a vyřízena dne 16.01.2019 – řešilo Oddělení investiční
ÚMČ Praha 1)
6. Žádost o poskytnutí informace - dlouhodobý souhlas ke vjezdu do pěších zón
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
existence dlouhodobého souhlasu ke vjezdu do pěších zón – Ke Hradu, Hradčanské náměstí,
Loretánská v Praze 1:
1) Jakým subjektům byl ke dni podání této žádosti, počínaje dnem 1.1.2017, udělen souhlas
k dlouhodobému vjezdu do pěších zón
- Ke Hradu – Kališ a Krátkoruký spol. s.r.o.
- Hradčanské náměstí – MiKo Car s.r.o., SMILE HOP ON HOP OFF s.r.o., Martin Tour
s.r.o., Kališ a Krátkoruký spol. s.r.o., FAHO spol. s.r.o., Galerie hl. m. Prahy, Premiant City
Tour, s.r.o. MORE α MORE s.r.o., 3 veteráni s.r.o., Prague Old Cars s.r.o., Arcibiskubství
Pražské, Jacobs Douwe Egberts CZ, s.r.o.
- Loretánská – SAMOSTATNĚ NEVYDÁNO, v rámci DS pro celou CPZ vydáno
Orgánům veřejné moci (OVM) a subjektům zajišt´ujícím služby pro hl. m. Prahu – Eltodo,
a.s., monitorovací vozidla ZPS, Pražské služby a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
Pražská energetika, a.s., CDV služby s.r.o., DAP a.s.
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2) Poskytnutí textu souhlasů podle předchozího bodu 1) této žádosti.
 Kališ a Krátkoruký spol. s.r.o. cíl: Hradčanské nám., Ke Hradu, trasa : -, omezení
platnosti:  MiKo Car s.r.o.
cíl: Hradčanské nám., trasa : -, omezení platnosti:  SMILE HOP ON HOP OFF s.r.o. cíl: Hradčanské nám., trasa : -, omezení platnosti:  Martin Tour s.r.o.
cíl: Hradčanské nám. č.3, trasa : -, omezení platnosti:
pouze k DZ č. B1
 FAHO spol. s.r.o.
cíl: Hradčanské nám., trasa : -, omezení platnosti:
pouze k DZ č. B1
 Galerie hl. m. Prahy
cíl: Hradčanské nám., trasa : -, omezení platnosti: Premiant City Tour, s.r.o.
cíl: Hradčanské nám., trasa : -, omezení platnosti: MORE α MOREs.r.o.
cíl: Hradčanské nám., trasa : -, omezení platnosti: 3 veteráni s.r.o.
cíl: Hradčanské nám., trasa : -, omezení platnosti: Prague Old Cars s.r.o.
cíl: Hradčanské nám. č. 3, trasa : -, omezení platnosti:
pouze k DZ č. B1
 Arcibiskubství Pražské
cíl: Hradčanské nám., trasa: -, omezení platnosti:  Jacobs Douwe Egberts CZ, s.r.o. cíl: Hradčanské nám., trasa: -, omezení platnosti: Žadatel zaslal 2. žádost o poskytnutí celého znění žádostí subjektů o udělení souhlasu
k dlouhodobému vjezdu.
(žádost byla podána dne 09.01.2019, vyřízena dne 21.01.2019, 2. žádost dne 29.01.2019 – řeší
Odbor dopravy ÚMČ Praha 1)
7. Žádost o poskytnutí informace – Rozhodnutí Městské části Praha 1, odboru výstavby ze dne
27.12.2017, pozemek parc. č. 697, Staré Město
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – hudební klub v budově č. p. 1003, pozemek parc. č. 697, Staré
Město:
a) Rozhodnutí Městské části Praha 1, odboru výstavby ze dne 27.12.2017, č .j.
S UMCP1/174713/2017/VYS-OD-1/1003, o nařízení zkušebního provozu
b) stavební povolení (ohlášení či jiné rozhodnutí vydané dle stavebního zákona) k stavebním
úpravám, kterými došlo za účelem zřízení Klubu k přestavbě prostor, ve kterých se Klub nachází
c) veškerá závazná stanoviska dotčených orgánů, jakož i jakákoliv jiná stanoviska, vydaná pro
účely vedení výše uvedených řízení a vydání výše uvedených rozhodnutí, a to včetně stanoviska
krajské hygienické stanice
d) jakákoliv jiná rozhodnutí, stanoviska či jiné akty, které má povinný subjekt ke Klubu k dispozici
e) sdělení, v jaké fázi se nachází zkušební provoz a řízení o vydání kolaudačního souhlasu
k provozu Klubu.

Žadatel povinný subjekt informoval o zpětvzetí žádosti.
(žádost byla podána dne 16.01.2019 a vyřízena (zpětvzetí) dne 23.01.2019 – řešil Odbor
výstavby ÚMČ Praha 1)

