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 2018
1. Žádost o poskytnutí informace – kopie podnětu k přezkoumání Rozhodnutí MHMP
ze dne 25.08.2016
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – podnět k přezkoumání Rozhodnutí MHMP č. j. MHMP
1452669/2016 ze dne 25.08.2016, o zrušení Rozhodnutí UMCP1 č.j. 148308/2015:
- kopie podnětu
- kopie odpovědi Ministerstva pro místní rozvoj
Žadateli bylo zasláno Oznámení o úhradě nákladů - § 17 odst. 3 InfZ - dosud nebyly uhrazeny.
(žádost byla podána dne 02.01.2018, oznámení dne 15.01.2018 – řešil Odbor výstavby
ÚMČ Praha 1)
2. Žádost o poskytnutí informace – kopie závazného stanoviska MHMP – Odboru
Kanceláře ředitele magistrátu k umístění monitorovacích kamer na objektech na
Praze 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – kopie závazného stanoviska MHMP – Odboru Kanceláře
ředitele magistrátu, oddělení krizového řízení, nyní oddělení krizového managementu
k umístění monitorovacích kamer na těchto objektech v Praze 1:
č.p. 699 Vodičkova 30
č.p. 934 Pařížská 2
č.p. 1 Jana Palacha 2
č.p. 636 Štupartská 5
č.p. 939 Rámová 8
č.p. 779 Václavské náměstí 16
č.p. 1274 U Půjčovny 9
č.p. 1037 nám. Republiky 3
č.p. 539 Rytířská 31
Povinný subjekt neeviduje jakýkoliv záznam k výše uvedeným objektům ve věci vydaného
dokumentu „závazné stanovisko MHMP“ – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí
informace - § 15 odst. 1 InfZ.
(žádost byla podána dne 02.01.2018 a vyřízena dne 16.01.201 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
3. Žádost o poskytnutí informace – kopie závazného stanoviska MHMP – Odboru
Kanceláře ředitele magistrátu k umístění monitorovacích kamer na budovách
soukromých vlastníků v Praze 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - kopie závazného stanoviska MHMP – Odboru Kanceláře
ředitele magistrátu, oddělení krizového řízení, nyní oddělení krizového managementu
k umístění monitorovacích kamer v Praze 1, které se vztahují k řízení o umístění monitorovací
kamery, a to za období 15.10.2014 – 31.12.2017.
Žadateli bylo zasláno Oznámení o úhradě nákladů - § 17 odst. 3 InfZ - dosud nebyly uhrazeny.
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(žádost byla podána dne 02.01.2018 a vyřízena dne 16.01.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
4. Žádost o poskytnutí informace – nájem nebytové jednotky č. 227/101 v 1. podzemním
podlaží domu č. p. 227, k. ú. Nové Město, Na Struze 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – nájem nebytové jednotky č. 227/101 v 1. podzemním podlaží
domu č. p. 227, k. ú. Nové Město, Na Struze 1:
1. Zda v současné době MČ Praha 1 pronajímá výše uvedený nebytový prostor, v případě, že
ano, kterému nájemci (jméno, příjmení, obch. firma, IČ, datum narození, sídla pod.).
V současné době MČ Praha 1 pronajímá výše uvedený nebytový prostor podnikající fyzické
osobě Mercedes Benlatreche, IČ 04043723, sídlo Souběžná 218, Zlatníky.
2. V případě, že je uvedený prostor pronajat, na základě jaké smlouvy byl pronajat, za jakých
podmínek (doba odkdy dokdy, výše nájemného apod.).
Nájemce užívá nebytový prostor na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č.
2017/0491 ze dne 21.06.2017 (zveřejněno v registru smluv dne 26.06.2017). Tato smlouva je
uzavřena na dobu neurčitou, nájemní ve výši 502.000,-Kč/rok.
3. V případě, že je uvedený prostor pronajat, kterým usnesením Rada městské části rozhodla o
pronájmu, zda byl záměr pronájmu této osobě včetně uvedení podmínek pronájmu zveřejněn
v souladu s ust. § 36 odst. 1) zák. č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze, včetně uvedení
doby zveřejnění a pořadového čísla zveřejněného záměru.
O pronájmu nebytového prostoru rozhodla Rada městské části usnesením č. UR17_0295 ze
dne 07.03.2017 )schválení záměru podle § 36 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb.), záměr byl
zveřejněn na úřední desce úřadu pod pořadovým číslem 17/3/2017/Z, doba vyvěšení byla od
17.03.2017 do 31.03.2017. Dne 25.04.2017 usnesením č. UR17_0469 vzala rada na vědomí
došlou nabídku a schválila uzavření nájemní smlouvy v souladu s uvedeným záměrem.
4. Kolik zájemců reagovalo na zveřejněný záměr pronájmu uvedených nebytových prostor,
jaké podali nabídky a jakým způsobem byli vyrozuměni neúspěšní zájemci o pronájem
nebytových prostor.
Na záměr s pořadovým číslem 17/3/2017/Z reagoval pouze jeden zájemce, a to Mercedes
Benlatreche, IČ 04043723, účel využití – restaurace, nabízené nájemné ve výši 502.000,Kč/rok. Jiná nabídka nebyla podána a Městská část Praha 1 nemusela vyrozumět žádného
neúspěšného zájemce.
(žádost byla podána dne 08.01.2018 a vyřízena dne 19.01.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
5. Žádost o poskytnutí informace – odvolání proti šikanoznímu rozhodnutí
UMCP1/140916/VÝS-Ga-3/136 ve věci umístění monitorovací kamery na dům na
základě stavebního řízení
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - odvolání proti šikanoznímu rozhodnutí UMCP1/140916/VÝSGa-3/136 ve věci umístění monitorovací kamery na dům na základě stavebního řízení :
- kdy bylo odvolání postoupeno nadřízenému správnímu orgánu?
Kompletní spis byl doručen odvolacímu orgánu dne 29.12.2017.
(žádost byla podána dne 09.01.2018 a vyřízena dne 23.01.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
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6. Žádost o poskytnutí informace – kopie stavebních povolení a ohlášení stavby pro
všechny stavební záměry od 01.01.1990 do 12.01.2018, pozemek 413/3, k. ú. Staré Město
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - kopie stavebních povolení a ohlášení stavby pro všechny
stavební záměry realizované od 01.01.1990 do 12.01.2018 na pozemku 413/3, k. ú. Staré
Město, způsob využití společného dvora, a na pozemku 413/2, k. ú. Staré Město, jehož
součástí je budova č.p. 460.
Žadatel podal stížnost na postup - požadované informace neobdržel, ani nebylo rozhodnuto o
odmítnutí poskytnutí informace.
(žádost byla podána dne 12.01.2018, stížnost dne 06.02.2018 – řeší Oddělení výstavby ÚMČ
Praha 1)
7. Žádost o poskytnutí informace – Výroční zprávy žádostí o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2003 a 2004
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - Výroční zprávy žádostí o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2003 a 2004.
Výroční zprávy žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím za rok 2003 a 2004 byly v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě skartovány. V elektronické podobě jsou výroční zprávy
vyvěšovány na stránkách Městské části Praha 1 od roku 2006.
(žádost byla podána dne 12.01.2018 a vyřízena dne 23.01.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
8. Žádost o poskytnutí informace – podmínky k umístění terasy na území městské části
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - podmínky k umístění terasy na území městské části:
1. Existuje metodika či jiný závazný pokyn či dokument stanovující podmínky umožnění
umístění terasy restaurace nebo obdobného podniku na území městské části?
Stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Pokud ano, žádám o jeho zaslání.
Je veřejně přístupný ve Sbírce listin.
3. Zaslání seznamu míst, kde bylo umístění terasy povoleno s uvedením, zda jde o terasu se
zasklením (stěny) či nikoli.
Umístění je na základě povolení se zvláštním nakládáním pozemní komunikace. Stavební
úřad nemá zákonnou povinnost vést evidenci.
4. Je na území městské části omezena hudební produkce podniků (obchod, restaurace apod.),
jakým způsobem?
Povolená výše akustického tlaku z provozu restauračních či jiných zařízení podléhá
hygienickým normám a je vůči jednotlivým provozům řešena individuálně.
5. Pokud existuje metodika či jiný závazný pokyn či dokument stanovující podmínky hudební
produkce, žádám o jeho poskytnutí.
Zákon č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
ČSN 73 0532 „Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti
stavebních výrobků – Požadavky“ z května 2005

4
ČSN EN ISO 140-4 „Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách
- Část 4: Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách“ z ledna 2000
ČSN EN ISO 140-7 „Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách
- Část 7: Měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí v budovách“ z února 2000
ČSN EN ISO 3382 „Akustika – Měření doby dozvuku místností a sálů s uvedením jiných
akustických parametrů“ z května 1999
ČSN EN 20140-2 „Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budováchČást 2: určení ověření a aplikace přesných údajů.“
ČSN EN ISO 140-14 „Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a
v budovách – Část 14: Směrnice pro netypické situace v budovách“ z dubna 2005
ČSN EN ISO 717-1 „Akustika – Měření – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí
a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost“ z června 1998
ČSN EN ISO 717-2 „Akustika – Měření – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí
a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost“ z června 1998
ČSN ISO 1996-1, 2, 3 Akustika – popis, měření a hodnocení hluku prostředí“
Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimoprcovním prostředí č.j. HEM-30011.12.01-34065 z 11.12.2001.
(žádost byla podána dne 19.01.2018 a vyřízena dne 05.02.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
9. Žádost o poskytnutí informace – posudky, kterými byla stanovena cena bytové
jednotky č. 1759/5, v domě č. p. 1759, Jindřišská 8, k. ú. Nové Město
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – posudky, kterými byla stanovena cena bytové jednotky č.
1759/5, v domě č. p. 1759, Jindřišská 8, k. ú. Nové Město:
- nájemní smlouva uzavřená k části zmíněného bytu o výměře 72,3 m2, jež je obýván od
roku 1974.
Bylo zasláno Oznámení o výši nákladů - nebyly dosud uhrazeny.
(žádost byla podána dne 24.01.2018 a oznámení dne 19.02.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy - oddělení privatizace a SVJ ÚMČ Praha 1)
10. Žádost o poskytnutí informace – nájemce nebytového prostoru – restaurace
U Kocoura, Nerudova 205/2, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- kdo je nájemce nebytového prostoru – restaurace U Kocoura, Nerudova 205/2,
Praha 1
Nájemce je Bohuslav Penc - IČ 66443903.
- výše nájmu
498.179,- Kč/rok.
- na jakou dobu je podepsána smlouva (na jaké časové období).
Smlouva o nájmu NP byla uzavřena dne 27.03.1997 na dobu neurčitou.
(žádost byla podána dne 25.01.2018 a vyřízena dne 06.02.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
ÚMČ Praha 1)
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11. Žádost o poskytnutí informace – nájemní smlouva uzavřená mezi Městskou částí
Praha 1 a třetím subjektem, který má v pronájmu byty dohledatelné na serverech
krátkodobého ubytování – Václavské náměstí 39, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - nájemní smlouva uzavřená mezi Městskou částí Praha 1 a
třetím subjektem, který má v pronájmu byty dohledatelné na serverech krátkodobého
ubytování – Václavské náměstí 39, Praha 1.
Kopie smlouvy byla poskytnuta.
(žádost byla podána dne 25.01.2018 a vyřízena dne 07.02.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
12. Žádost o poskytnutí informace – kopie všech povolení k zvláštnímu užívání pozemní
komunikace na pozemku parc. č. 1090, k. ú. Staré Město před domem č. p. 460 a před
domem č. p. 461 pro rok 2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – kopie všech povolení k zvláštnímu užívání pozemní
komunikace (komerční zábory) na pozemku parc. č. 1090, k. ú. Staré Město před domem č. p.
460 a před domem č. p. 461, platných pro rok 2018, plánky s vyznačením rozsahu záborů.
Kopie požadovaných dokumentů byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 25.01.2018 a vyřízena dne 06.02.2018 – řešil Odbor dopravy ÚMČ
Praha 1)
13. Žádost o poskytnutí informace – kdo uhradil správní poplatek, výše poplatku, za
vydání rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 1 k umístění pomníku letcům na parcele č.
702/1 v k. ú. Malá Strana
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – kdo uhradil správní poplatek, výše poplatku, za vydání
rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 1 k umístění pomníku letcům na parcele č. 702/1 v k. ú.
Malá Strana.
Správní poplatek nikdo neuhradil, neboť žadatel je od správních poplatků ze zákona
osvobozen.
(žádost byla podána dne 29.01.2018 a vyřízena dne 12.02.2018 – řešil Odbor
výstavby ÚMČ Praha 1)
14. Žádost o poskytnutí informace – Rozhodnutí výkonného orgánu MNV, příp. jiného
příslušného kompetentního orgánu – rozdělení bytu na adrese Dlouhá 5, č. p. 923, k. ú.
Staré Město
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - Rozhodnutí výkonného orgánu MNV, příp. jiného příslušného
kompetentního orgánu – rozdělení bytu na adrese Dlouhá 5, č. p. 923, k. ú. Staré Město, 2.
nadzemní podlaží, dokument, na základě kterého byl byt prohlášen za administrativně
rozdělený.
Povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 InfZ – požadovaný
dokument není v jeho držení nebo se nedochoval.
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(žádost byla podána dne 29.01.2018 a vyřízena dne 09.02.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor - oddělení bytů a nebytových prostor
ÚMČ Praha 1)
15. Žádost o poskytnutí informace – rekonstrukce dolní části Václavského náměstí,
Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – rekonstrukce dolní části Václavského náměstí, Praha 1:
a) kopie stavebního povolení na rekonstrukci dolní části Václavského náměstí vydaného
vaším úřadem od 01.01.2017 - dosud
b) zda je vedeno řízení o vydání stavebního povolení na „rekonstrukci dolní části
Václavského náměstí“
c) jaká rozhodnutí, sdělení a vyjádření, popř. jiné úkony vdal váš úřad na pozemky parc.
č. 576, 578, 586/1, 586/2, 586/4, 593, 595, 599 a 2306/6 k. ú. Nové Město a objekty č.
p. 900, 896, 852, 835, 837 (zapsáno v LV č. 3562 k. ú. Nové Město, vlastník WELWYN
COMPANY a.s.) v období od 01.01.2017 – dosud
d) jaká správní řízení vede váš úřad ke dni podání žádosti na pozemky parc. č. 576, 578,
586/1, 586/2, 586/4, 593, 595, 599 a 2306/6 k. ú. Nové Město a objekty č. p. 900, 896,
852, 835, 837 (zapsáno v LV č. 3562 k. ú. Nové Město, vlastník WELWYN COMPANY
a.s.)
Bylo zasláno Oznámení o výši nákladů - byly uhrazeny a informace byly poskytnuty.
Ad a-b)
Rozhodnutí o stavebním povolení spis. zn. S UMCP1/205792/2017/VÝS-Zi-2/parc.č.2306/1
ze dne 05.01.2018
Rozhodnutí o stavebním povolení spis. zn. S UMCP1/205795/2017/VÝS-Zi-2/parc.č.2306/1
ze dne 05.01.2018
Rozhodnutí o stavebním povolení spis. zn. S UMCP1/187497/2017/VÝS-Zi-2/parc.č.2306/1
ze dne 05.01.2018
Jiná řízení nejsou vedena.
Ad c-d)
Od 01.01.2017 ke dni podání žádosti 02.02.2018 zdejší stavební úřad vydal:
- kolaudační souhlas s užíváním stavby, týkající se prodejny zmrzliny v přízemí zadního
traktu v pravém křídle domu č. p. 852, Na Příkopě 10, Praha 1 – Nové Město
- usnesení o zastavení řízení na základě zpětvzetí žádosti stavebníka, týkající se
odstranění objektu č. p. 837, Václavské nám. 11, Praha 1 – Nové Město.
Jiná rozhodnutí, usnesení nebyla během dotazovaného období vydána.
V současné době proběhlo řízení na základě podané žádosti o vydání územního rozhodnutí na
umístění stavby, týkající se rekonstrukce části vnitrobloku 852, 835, 837, 896, 900, 1480,
Praha 1 – Nové Město, kterou povinný subjekt posoudil jako neúplnou a řízení zastavil.
Žadateli bylo zasláno Upřesnění informace - ze strany povinného subjektu došlo k chybě Ad
c-d „povinný subjekt posoudil jako neúplnou a řízení zastavil“. Řízení nebylo zastaveno, ale
přerušeno.
(žádost byla podána dne 02.02.2018, oznámení dne 15.02.2018, úhrada dne 21.02.2018 a
vyřízena dne 27.02.2018, upřesnění dne 08.03.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
16. Žádost o poskytnutí informace – seznam bytů vedených jako administrativně
rozdělené – umožnění sloučení od roku 2000 - 2011
Otázky a odpovědi:
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Žádost o poskytnutí informace - seznam bytů vedených jako administrativně rozdělené,
kterým bylo umožněno sloučení v jeden byt v období od roku 2000 - 2011
Bylo zasláno Oznámení o výši nákladů - byly uhrazeny a informace byly poskytnuty.
Žadatel zaslal stížnost na poskytnutí neúplných informací a žádost o vrácení úhrady.
Stížnost byla postoupena v souladu s § 16 a) odst. 5 InfZ nadřízenému orgánu – Magistrátu hl.
m. Prahy.
(žádost byla podána dne 07.02.2018, oznámení dne 20.20.2018, úhrada dne 21.02.2018,
stížnost dne 5.03.2018, postoupena dne 08.03.2018 – řešil Odbor technické a majetkové
správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
17. Žádost o poskytnutí informace – nájemní smlouva uzavřená mezi Městskou částí
Praha 1 a třetím subjektem, který má v pronájmu byty dohledatelné na serverech
krátkodobého ubytování – Václavské náměstí 39, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - nájemní smlouva uzavřená mezi Městskou částí Praha 1 a
třetím subjektem, který má v pronájmu byty dohledatelné na serverech krátkodobého
ubytování – Václavské náměstí 39, Praha 1.
Kopie smlouvy byla poskytnuta.
Bylo podáno odvolání proti odpovědi – v souladu s § 16 odst. 2 InfZ postoupeno nadřízenému
orgánu Magistrátu hl. m. Prahy.
(žádost byla podána dne 25.01.2018, vyřízena dne 07.02.2018, odvolání dne 02.03.2018,
postoupeno dne 15.03.2018 – řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a
nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
18. Žádost o poskytnutí informace – všechny smlouvy uzavřené k užívacím právům
administrativně rozdělených bytů
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - všechny smlouvy uzavřené k užívacím právům
administrativně rozdělených bytů, v situaci, kdy byl administrativně rozdělený byt institutem
prohlášení vlastníka vymezen jako jedna bytová jednotka a zároveň byla jedna jeho část volná
a druhá část byla obsazená nájemníkem a zároveň byly tato smluvní vztahy pro zůstavšího
nájemníka uzavřeny pouze k části vymezeného bytu.
Zasláno o oznámení o výši úhrady nákladů – byly uhrazeny a dokumenty poskytnuty.
(žádost byla podána dne 07.02.2018, oznámení dne 20.02.2018 a vyřízena dne 23.02.2018 –
řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ
Praha 1)
19. Žádost o poskytnutí informace – seznam všech bytů, které byly vedeny jako
administrativně rozdělené od roku 2000 k dnešnímu dni – adresa, čísla bytu, nadzemní
podlaží
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - seznam všech bytů, které byly vedeny jako administrativně
rozdělené od roku 2000 k dnešnímu dni – adresa, čísla bytu, nadzemní podlaží.
Zasláno o oznámení o výši úhrady nákladů – byly uhrazeny a informace poskytnuta.
Povinný požadovaný seznam nevede, k dnešnímu dni již takto vedeny nemohou, neboť došlo
k jejich sloučení. Zaslán přehled:
Křemencova 1647/2, č. 5, 4. NP
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Václavské náměstí 778/14, č. 10, 3. NP
Široká 96/9, č. 18, 4. NP
Opletalova 1323/15, č. 8, 4. NP
Revoluční 1202/20, č. 12, 6. NP
Havelská 510/5, č. 4, 2. NP
Zlatnická 1123/9 č. 2, 3. NP
Betlémská 266/7, č. 11, 3. NP
Široká 96/9, č. 21, 5. NP
U Bulhara 1655/5, č. 4, 1. NP
Na Struze 227/1, č. 8, 4. NP
Ve Smečkách 1767/7, č. 12, 4. NP
U Bulhara 1655/5, č. 9, 3. NP
Jindřišská 1759/8, č. 3, 2. NP
Aktuální přehled administrativně rozdělených bytů:
Mikulandská 122/4, č. 10, 1. NP
Pařížská 131/28, č. 9, 5. NP
Jindřišská 875/23, č. 20, 4. NP
Na Poříčí 1061/37, č. 1, 2. NP
Soukenická 1094/22, č. 9, 4. NP
(žádost byla podána dne 07.02.2018, oznámení dne 20.02.2018 a vyřízena dne 23.02.2018 –
řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ
Praha 1)
20. Žádost o poskytnutí informace – seznam probíhajících řízení týkajících se podoby a
fungování Karlova náměstí v Praze
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- seznam probíhajících řízení týkajících se podoby a fungování Karlova náměstí v Praze a ulic
s ním přímo sousedících, informace o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních
Území nespadá do katastrálního území povinného subjektu, proto bylo vydáno Rozhodnutí o
odložení žádosti - § 14 odst. 5, písm. c) InfZ.
(žádost byla podána dne 09.02.2018 a vyřízena dne 13.02.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
21. Žádost o poskytnutí informace – počet podaných stížností na vedoucí Odboru
technické a majetkové správy Úřadu městské části Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Počet podaných stížností na vedoucí Odboru technické a majetkové správy Úřadu městské
části Praha 1(včetně těch uvedených v interpelacích na zasedáních Zastupitelstva MČ
Praha 1), a to od fyzických a právnických osob v souvislosti s její pracovní pozicí, důvody
jednotlivých stížností a obsah reakce ze strany Úřadu městské části Praha 1.
V roce:
počet
důvody
reakce
2014
2
činnost správce
řešilo odd. právní, stanovisko
činnost SVJ
k nápravě tajemník
2015
3
činnost SVJ
řešilo odd. právní a tajemník
chování
řešil tajemník - nedůvodná
chování
řešil tajemník - nedůvodná

9
2016

3

jednání v rámci SVJ
jednání v rámci SVJ
jednání s SVJ

projednáno s tajemníkem
projednáno s tajemníkem
řešil tajemník – nedůvodná

2017
0
2018 k 12.02.2018
0
2. Počet podaných trestních oznámení:
V roce:
počet
2014
2015
2016
2017
2018 k 12.02.2018
Požadovaná informace se nevztahuje k působnosti Městské části Praha, terstní oznámení
s k úřadu MČ Praha 1nepodávají, a proto byla žádost odložena - § 14 odst. 5 písm. c) InfZ.
Žadateli bylo zasláno Oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení bodu č. 1.
Žadatel podal stížnost na postup.
(žádost byla podána dne 12.02.2018, bod č. 2 vyřízen dne 26.02.2018, stížnost dne
06.03.2018, bod č. 1 vyřízen dne 07.03.2018 – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností
ÚMČ Praha 1)
22. Žádost o poskytnutí informace - počet podaných stížností na stanoviska Úřadu
městské části Praha 1 k Magistrátu hl. m. Prahy při vyřizování žádostí občanů dle zák.
č. 106/1999 Sb.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Počet podaných stížností na stanoviska Úřadu městské části Praha 1 k Magistrátu hl. m.
Prahy při vyřizování žádostí občanů dle zák. č. 106/1999 Sb.:
- počet stížností, počet důvodně podaných stížností, počet sjednaných náprav roce
2014, 2015, 2016, 2017 , 2018 (k 12.02.2018).
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 1 k Magistrátu hl. m.
Prahy při vyřizování žádostí občanů dle zák. č. 106/1999 Sb.:
- počet odvolání, počet důvodně podaných odvolání dle rozhodnutí Magistrátu hl. m.
Prahy, počet sjednaných náprav v návaznosti na rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy
roce 2014, 2015, 2016, 2017 , 2018 (k 12.02.2018).
Žadateli byly zaslány odkazy internetové stránky Úřadu MČ Praha 1.
http://www.praha1.cz/cps/media/Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c. 106za_rok 2018_1-8.pdf
http://www.praha1.cz/cps/media/Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c. 106za_rok 2018_9-14.pdf
http://www.praha1.cz/cps/media/Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c. 106za_rok 2017.pdf.
Žadatel podal stížnost na postup – nebyly zaslány úplné informace – ze stany povinného
subjektu došlo k pochybení, informace byly poskytnuty dle § 16a) odst. 5 InfZ doplněním
let 2014-2016.
http://www.praha1.cz/cps/media/Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c. 106za_rok 2014.pdf
http://www.praha1.cz/cps/media/Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c. 106za_rok 2015.pdf
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http://www.praha1.cz/cps/media/Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c. 106za_rok 2016..pdf
(žádost byla podána dne 13.02.2018, vyřízena dne 26.20.2018, stížnost dne 06.03.2018,
vyřízena dne 12.03.2018 – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
23. Žádost o poskytnutí informace – k č.j. UMCP1/1016723/2018/výs-Zj-3/par.č.702/1 –
kdo požádal o vydání rozhodnutí stavebního úřadu k umístění pomníku na poz. parcele
č. 702/1 v k. ú. Malá Strana, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - k č.j. UMCP1/1016723/2018/výs-Zj-3/par.č.702/1 – kdo
požádal o vydání rozhodnutí stavebního úřadu k umístění pomníku letcům na poz. parcele č.
702/1 v k. ú. Malá Strana, Praha 1.
Městská část Praha 1, Úřad městské části Praha 1, zastoupená starostou Ing. Oldřichem
Lomeckým.
Žadatel podal stížnost na nepodání informace.
Povinný subjekt zaslal odpověd´ a omluvu za prodlení, ke kterému došlo z důvodu
dlouhodobé nemoci oprávněného zaměstnance odboru výstavby.
(žádost byla podána dne 14.02.2018, stížnost dne 14.03.2018, vyřízena dne 22.03.2018 – řešil
Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
24. Žádost o poskytnutí informace – provoz trhů v Městské části Praha 1 za roky 2015,
2016 a 2017
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - provoz trhů v městské části za roky 2015, 2016 a 2017:
1. Jaké trhy (na tržišti, v tržnici, na tržním místě) a jak často (kolikrát do roka) se pořádají na
území vaší městské části?
Byl zaslán přehled trhů, tržišt.
2. Vybírá MČ od pořadatelů nájemné? Jaká je ve smlouvě vymezená nájemní plocha? Jaká je
cena u jednotlivých pořadatelů za kalendářní rok včetně uvedení, zda včetně DPH.
Nájemné vybírá vlastník dotčené komunikace a je stanoveno, vč. plochy, v nájemní smlouvě
o pronájmu komunikace, uzavřené mezi vlastníkem komunikace a žadatelem. Mimo
soukromé pozemky je vlastníkem veřejných komunikací Hlavní město Praha.
3. Vybírá MČ od pořadatelů poplatek za zábor veřejného prostranství? Cena za m2 u
jednotlivých pořadatelů, zda včetně DPH.
Poplatek za užívání veřejného prostranství je forma „daně za užívání veřejného prostranství“,
stave dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb., HMP, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství a je určena sazbou za započatý m2 a započatý den – zák. č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích a zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád.
4. Poskytla MČ subvence nebo datace pořadateli, kdy a v jaké výši, včetně nefinančních
plnění, např. bezplatný pronájem stánku.
Daň se nevyměřuje v případě, že je žadatelem vlastník komunikace, správce daně nebo je
zajištěna finanční spoluúčast MČ P1 nebo HMP.
5. Pokud MČ pořádala trhy ve vlastní režii, výsledek hospodaření rozpadem na jednotlivé
položky.
MČ ve vlastní režii trhy nepořádá.
6. Kopii smluv mezi MČ a pořadatelem.
Kopie smlouvy byla poskytnuta.
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(žádost byla podána dne 15.02.2018 a vyřízena dne 01.03.2018 – řešil Odbor dopravy a
Oddělení obchodu a služeb ÚMČ Praha 1)
25. Žádost o poskytnutí informace – kopie předávacího protokolu nebytového prostoru
v domě ze dne 20.07.2014
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - kopie předávacího protokolu nebytového prostoru v domě ze
dne 20.07.2014, UMCP1 120099/2014, který se nachází v archivu MČ Praha 1.
Požadovaný dokument byl poskytnut.
(žádost byla podána dne 18.02.2018 a vyřízena dne 04.03.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
26. Žádost o poskytnutí informace – Výběrové řízení na pronájem domu na adrese
U Sovových mlýnů 1, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Výběrové řízení na pronájem domu na adrese U Sovových mlýnů 1, č. p. 134, parc. č. 788, k.
ú. Malá Strana, Praha 1, tzv. „Michnovský letohrádek, Rybářský domeček“ dle vyhlášeného
usnesení Rady MČ Praha 1č. UR17_0940:
1. Anonymizovaný soupis všech nabídek u II. stupně otevírání obálek k výběrovému řízení
na pronájem tzv. „Rybářského domečku“, uvést i finanční nabídky.
2. Vyhodnocení a závěr výše uvedeného výběrového řízení.
Rozhodnutí o odmítnutí - § 2 odst. 4 InfZ – povinnost poskytovat informace se netýká dotazů
na názory, budoucích rozhodnutí a vytváření nových informací.
3. Zápis otevírání obálek II. stupně.
Bod č. 1 a č. 3 – povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Výběrové řízení (VŘ) bylo vyhlášeno usnesením rady MČ Praha 1 č. UR17_940 ze dne
18.08.2017, dne 18.10.2017 proběhlo otevírání obálek s nabídkami ve II. stupni Výběrového
řízení, které nebylo dosud vyhodnoceno a ukončeno Rozhodnutím Rady MČ Praha 1. Dle §
11 odst. 1 písm. b) InfZ povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud jde o
novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon
nestanoví jinak. Požadované informace – zápis a otevírání obálek lze považovat za
podkladové informace. Odmítnutí informace je pouze dočasné, neboť výluka § 11 odst. 1
písm. a) InfZ předpokládá, že po vydání daného rozhodnutí budou podkladové informace na
žádost poskytnuty.
(žádost byla podána dne 19.02.2018 a vyřízena dne 05.03.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
27. Žádost o poskytnutí informace – finanční částky placené ze strany Úřadu MČ
Praha 1 dodavatelským společnostem Deco Interios s.r.o. a SPAZIO ITALIANO s.r.o.
v letech 2012-2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Finanční částky placené ze strany Úřadu MČ Praha 1 dodavatelským společnostem Deco
Interios s.r.o. a SPAZIO ITALIANO s.r.o. v letech 2012-2018 (do 16.02.2018) s jednotlivým
rozpisem u jednotlivých kalendářních let.
Požadovane informace byly poskytnuty.
2. Potvrzení, že jednatelce společností byla MČ Praha 1prodána bytová jednotka na základě
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kupní smlouvy ze dne 06.03.2015.
Informace byla odmítnuta - § 8a InfZ – není splněno kritérium vhodnosti.
3. Potvrzení, že jednatelka společností t. č. místopředsedkyně obvodního výkonného výboru
ČSSD pro Prahu 1, kandidovala ve dnech 10.-11.10.2014 do zastupitelstva MČ Praha 1, a
to na kandidátní listině politické strany ČSSD.
Informace byla odmítnuta - § 8a InfZ – není splněno kritérium vhodnosti.
(žádost byla podána dne 19.02.2018 a vyřízena dne 05.03.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
28. Žádost o poskytnutí informace – materiály poskytnuté znalci Ing. Romanu Nýčovi IČ: 49384767 – zpracování Vyjádření znalce k posouzení nabídkové ceny na prodej
rozestavěných jednotek
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - materiály poskytnuté znalci Ing. Romanu Nýčovi - IČ:
49384767, který zpracoval tzv. Vyjádření znalce k posouzení nabídkové ceny na prodej
rozestavěných jednotek s ohledem na výši obvyklé hodnoty pro:
- rozestavěná jednotka č. 757/7, Haštalská 21, č. p. 757, k. ú. Staré Město
- rozestavěná jednotka č. 757/8, Haštalská 21, č. p. 757, k. ú. Staré Město
- rozestavěná jednotka č. 757/9, Haštalská 21, č. p. 757, k. ú. Staré Město
- rozestavěná jednotka č. 158/15, Opatovická 20, č. p.158, k. ú. Nové Město
- rozestavěná jednotka č. 461/5, nebovidská 4, č. p. 461, k. ú. Malá Strana
Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí žádosti – informace neexistují - § 3 odst. 3 InfZ ve
spojení s § 2 odst. 4 InfZ.
Žadatel podal Odvolání proti rozhodnutí - postoupeno dle § 16 odst. 2 InfZ s celým spisovým
materiálem nadřízenému orgánu – Magistrátu Hl. m. Prahy (MHMP), který svým
rozhodnutím nařídil nové projednání.
(žádost byla podána dne 19.02.2018, vyřízena dne 05.03.2018, odvolání dne 13.03.2018,
postoupeno dne 21.03.2018, rozhodnutí MHMP dne 03.04.2018 – řeší Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
29. Žádost o poskytnutí informace – přehled volných bytových jednotek k 19.02.2018,
které jsou v majetku MČ Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- přehled s počtem volných bytových jednotek k 19.02.2018, které jsou v majetku MČ
Praha 1, a to s rozdělením na katastrální území a dělení dle dispozice bytu
- přehled s počtem volných bytových jednotek k 19.02.2018, které jsou nepřetržitě
neobydlené k 19.02.2018, nepřetržitě neobydlené od roku 2008 a dříve, a to
s rozdělením na katastrální území a dělení dle dispozice bytu
Počet volných bytových jednotek k 19.02.2018
1+1 (1kk)
2+1(2kk)
Staré Město
16
19
Josefov
1
0
Hradčany
0
0
Malá Strana
6
4
Nové Město
56
38

3+1 (3kk)
3
0
0
2
14

4+1(4kk) a větší
0
0
0
8
8
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Počet nepřetržitě neobydlených od roku 2008 a dříve k 19.02.201
1+1 (1kk)
2+1(2kk)
3+1 (3kk)
Staré Město
1
2
0
Josefov
1
0
0
Hradčany
0
0
0
Malá Strana
0
1
0
Nové Město
4
7
1

4+1(4kk) a větší
0
0
0
0
1

(žádost byla podána dne 19.02.2018 a vyřízena dne 28.22.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
30. Žádost o poskytnutí informace – územní rozhodnutí, stavební povolení k výstavbě
nových domů
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - územní rozhodnutí, stavební povolení k výstavbě nových
domů – aktuálně probíhající projekty.
Žádost je nesrozumitelná - žadateli byla zaslána výzva k upřesnění žádosti - § 14 odst. 5
písm. b) InfZ. Žádost nebyla dosud upřesněna.
(žádost byla podána dne 27.02.2018 a výzva dne 06.03.2018 – řeší Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
31. Žádost o poskytnutí informace – Revitalizace bytového domu“ Praha 1, Nové město,
č. p. 954, v ul. U Půjčovny 6, na pozemku parc. č. 107, k. ú. Nové Město
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – „Revitalizace bytového domu“ Praha 1, Nové město, č. p.
954, v ul. U Půjčovny 6, na pozemku parc. č. 107, k. ú. Nové Město:
- zda ve věci bylo zahájeno řízení o odstranění stavby ve smyslu ust. § 129 odst. 1 písm.
b) stavebního zákona, případně, zda stavebník požádal v rámci řízení o odstranění
stavby o dodatečné povolení.
Bylo zahájeno řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona
Stavebník k dnešnímu dni nepožádal o dodatečné povolení stavby.
(žádost byla podána dne 28.02.2018 a vyřízena dne 13.03.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
32. Žádost o poskytnutí informace – kdo inicioval kontrolní prohlídku dne 06.03.2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - kdo inicioval kontrolní prohlídku dne 06.03.2018 dle
S UMCP1 02800/2018/VÝS/-Še-3/136.
Pravomoci vedoucího odboru vyplývají ze stavebního zákona a příslušných prováděcích
předpisů.
Žadatel podal stížnost na nepodání informace, která byla postoupena nadřízenému orgánu –
Magistrátu hl. m. Prahy.
(žádost byla podána dne 01.03.2018 a vyřízena dne 12.03.2018, stížnost dne 21.03.2018 –
řeší Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)

14
33. Žádost o poskytnutí informace – podklady a materiály, odpovědi KOMA na
zasedání KOMA dne 26.01.2016
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - podklady a materiály, odpovědi KOMA na zasedání KOMA
dne 26.01.2016.
Požadované podklady včetně zápisu z jednání byly poskytnuty, otázky a odpovědi nebyly
zachyceny.

(žádost byla podána dne 02.03.2018 a vyřízena dne 16.03.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
34. Žádost o poskytnutí informace – kopie nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na
adrese Pařížská 28/131, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - kopie nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na adrese
Pařížská 28/131, Praha 1, který je v současné době provozován jako Galerie La Famme –
vchod z Bílkovy ulice, označený jako Bílkova 2.
Požadovaný dokument byl poskytnut.
(žádost byla podána dne 05.03.2018 a vyřízena dne 19.03.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
35. Žádost o poskytnutí informace – uplatnění restitučních nároků
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – uplatnění restitučních nároků:
(i) zda byl vůči vám, hlavnímu městu Praze nebo případně jinému subjektu uplatněn restituční
nárok podle restitučních zákonů (č. 229/1991 Sb.,č. 403/1990 Sb.,č. 87/1991 Sb., k pozemku
parc. č. 1965, k. ú. Nové Město, obec Praha („Restituční nárok“)
(ii) pokud byl Restituční nárok uplatněn, podle kterého z restitučních zákonů, zda k datu této
žádosti bylo řízení o restitučním nároku ukončeno a s jakým výsledkem
(iii) pokud byl Restituční nárok uplatněn, kým byl uplatněn
(iv) pokud bylo řízení o Restitučním nároku ukončeno rozhodnutím, jaké bylo znění
rozhodnutí
(v) pokud řízení ještě nebylo ukončeno, zda řízení i nadále probíhá a u jakého správního
orgánu
(vi) pokud byla ohledně restitučního nároku podána žaloba, jakého soudu, zda byla ukončena
rozhodnutím, pokud ne, u jakého soudu řízení dosud probíhá.
Povinný subjekt nedisponuje informací o uplatněném restitučním nároku k uvedenému
pozemku, proto vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1, § 2 odst. 4 InfZ.
(žádost byla podána dne 05.03.2018 a vyřízena dne 19.03.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
36. Žádost o poskytnutí informace – cena ozdob na vánočním stromu na Staroměstském
náměstí, Praha 1 roku 2017
Otázky a odpovědi:
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Žádost o poskytnutí informace – cena ozdob na vánočním stromu na Staroměstském náměstí,
Praha 1 roku 2017.
Žadatel byl informován, že požadovaná informace se nevztahuje k působnosti Úřadu městské
části Praha 1, proto byla žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odložena.
(žádost byla podána dne 05.03.2018 a vyřízena dne 07.03.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
37. Žádost o poskytnutí informace – aktuální informace o nájmu nebytové jednotky č.
55/103, Mostecká 3, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- usnesení UR190190
- stanovisko MV ČR ze dne 14.02.2018
- stanovisko Komise obecního majetku RMČ Praha 1 ze dne 13.01.2018 k žádosti o
pronájem nebytového prostoru v 1. nadzemním podlaží domu
- aktuální informace o nájmu nebytové jednotky č. 55/103, 1. nadzemní podlaží domu č.
p. 55, k. ú. Malá Strana, Mostecká 3, Praha 1, které byly předloženy Radě MČ.
Požadované informace byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 06.03.2018 a vyřízena dne 19.03.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy - oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
38. Žádost o poskytnutí informace – příprava, zpracování a vydání občanského průkazu
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí:
- kolik stojí příprava, administrativní zpracování a vydání občanského průkazu
Při přepokládaném čase 10 minut na nabrání žádosti o vydání občanského průkazu se mzdové
náklady pohybují kolem 35,- Kč.
- kolik stojí výroba 1 ks občanského průkazu
Výrobu občanských průkazů hradí Ministerstvo vnitra ČR.
(žádost byla podána dne 07.03.2018 a vyřízena dne 19.03.2018 – řešil Odbor občansko
správních agend ÚMČ Praha 1)
39. Žádost o poskytnutí informace – Vyjádření znalce k posouzení nabídkové ceny na
prodej rozestavěných bytových jednotek
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - Vyjádření znalce k posouzení nabídkové ceny na prodej
rozestavěných jednotek s ohledem na výši obvyklé hodnoty pro:
- rozestavěná jednotka č. 757/7, Haštalská 21, č. p. 757, k. ú. Staré Město
- rozestavěná jednotka č. 757/8, Haštalská 21, č. p. 757, k. ú. Staré Město
- rozestavěná jednotka č. 757/9, Haštalská 21, č. p. 757, k. ú. Staré Město
- rozestavěná jednotka č. 158/15, Opatovická 20, č. p.158, k. ú. Nové Město
- rozestavěná jednotka č. 461/5, Nebovidská 4, č. p. 461, k. ú. Malá Strana
a) objednávky, zaslané znalci (Ing. Roman Nýč), na základě které zpracoval Vyjádření
Zpracování v žádosti označených vyjádření znalce bylo objednáváno na základě rámcové
objednávky č. 4500061603 –žadateli poskytnuta.
b) kopie smlouvy uzavřené mezi Městskou částí Praha 1a Ing. Roman Nýčem
Smlouva o poskytování služeb soudního znalce č. CES 2016/0660 ze dne 02.06.2016.
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Tyto objednané práce nebyly dosud znalcem vyfakturovány.
c)kopie vyúčtování, kterým znalec vyúčtoval zpracování vyjádření
Tyto objednané práce nebyly dosud znalcem vyfakturovány.
d) kopie předávacího protokolu, kterým Ing. Nýč předal Úřadu městské části Praha 1
vyjádření
O předání v žádosti označených vyjádření znalce nebyl dohledán písemný předávací
protokol.
e) sdělení data, kdy došlo k odevzdání Vyjádření ze strany Ing. Nýče Úřadu městské části
Praha 1
Vzhledem k tomu, že nebyl dohledán písemný předávací protokol, není k dispozici přesné
datum předání vyjádření znalcem povinnému subjektu.
f) která osoba, popř. který orgán Úřadu městské části Praha 1dal pokyn k tomu, aby se
vyjádření nechalo zpracovat
Vyjádření znalce byla objednávána na základě rámcové objednávky specifikované pod
bodem a).
Povinný subjekt rozhodl o částečném odmítnutí žádosti – informace neexistují - body c) d) e)
f) § 3 odst. 3 InfZ.
(žádost byla podána dne 07.03.2018 a vyřízena dne 21.03.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)
40. Žádost o poskytnutí informace – seznam ploch pozemkových parcel ve vlastnictví
vaší městské části
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Seznam všech venkovních – pozemkových parcel ve vlastnictví vaší městské části, které jsou
pronajaty a provozovány za účelem parkování, seznam, nájemních smluv (a nájemců)
k těmto plochám s uvedením data účinnosti smlouvy a skončení nájemní smlouvy, kopie
nájemních smluv k daným plochám a sdělení, zda je na uvedené dané plochy ze seznamu
vyhlášeno výběrové řízení na nájemce.
MČ Praha 1 eviduje pro tuto kategorii pouze jednu uzavřenou smlouvu o nájmu pozemků ve
zněn dodatků s číslem centrální evidence smluv (CES) 2010/0599. Smlouva je účinná od
07.04.2010, původně uzavřená na dobu neurčitou, ve znění dodatků nyní do 8. dubna 2020,
nájemcem spol. VINCI Park CZ a.s. (nyní Indigo Infra CZ a.s.).
2. Seznam vnitřních garáží včetně katastrálního čísla budovy, ve které se vnitřní garáže
nacházejí ve vlastnictví vaší městské části, které jsou pronajaty a provozovány za účelem
parkování, seznam nájemních smluv (a nájemců) k těmto plochám s uvedením data účinnosti
smlouvy a skončení nájemní smlouvy, kopie nájemních smluv k daným plochám a sdělení, zda
je uvedené dané plochy ze seznamu vyhlášeno výběrové řízení a nájemce.
Jedná se o pouze plochy v tzv. garážových domech nebo parkovací místa na veřejných
prostranstvích s kapacitou nad třicet parkovacích míst – smlouvy:
CES P-05/020 – mandátní smlouva od 20.2.2001, na dobu neurčitou se spol. B.I.R.T. –
NORD. Kopie smlouvy poskytnuta.
CES N-98/227 – nájemní smlouva od 01.10.1998 – spol. NAVATYP GROUP a.s. (nyí
PROMINECON GROUP a.s.). Kopie smlouvy poskytnuta.
3. Seznam parkovišt´ typu „P+R“- pozemkových parcel ve vlastnictví vaší městské části, které
jsou provozovány vaší městskou částí nebo prostřednictvím třetího subjektu a sdělení, zda je
na tato parkoviště vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele daného parkoviště.
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MČ Praha 1 nemá ve svěřené správě, kdy ve smyslu právních předpisů, zejména zák. č.
131/2000 Sb., obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb., Hl. m. Prahy, žádné nemovitosti –
„pozemkové parcely“, které by byly provozovány přímo MČ nebo prostřednictvím třetího
subjektu jako parkoviště typu P+R.
(žádost byla podána dne 08.03.2018 a vyřízena dne 22.03.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)
41. Žádost o poskytnutí informace – počet zpětvzetí výpovědí z nájmů bytů – stanovisko
rady MČ Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- počet zpětvzetí výpovědí z nájmů bytů se souhlasným stanoviskem Rady MČ Praha 1,
s rozdělením na léta 2015, 2016, 2017, 2018, a jednotlivým uvedením katastrálního území,
adresy, čísla bytové jednotky, velikosti a důvodu žádosti.
-

počet zpětvzetí výpovědí z nájmů bytů s nesouhlasným stanoviskem Rady MČ Praha 1,
s rozdělením na léta 2015, 2016, 2017, 2018, a jednotlivým uvedením katastrálního území,
adresy, čísla bytové jednotky, velikosti a důvodu žádosti a důvodu, proč žádosti nebylo
vyhověno.

-

počet zpětvzetí výpovědí z nájmů nebytových prostor se souhlasným stanoviskem Rady MČ
Praha 1 s rozdělením na léta 2015, 2016, 2017, 2018, a jednotlivým uvedení katastrálního
území adresy, čísla bytové jednotky, velikosti a důvodu žádosti.

-

počet zpětvzetí výpovědí z nájmů bytů s nesouhlasným stanoviskem Rady MČ Praha 1,
s rozdělením na léta 2015, 2016, 2017, 2018, a jednotlivým uvedením katastrálního území,
adresy, čísla bytové jednotky, velikosti a důvodu žádosti a důvodu, proč žádosti nebylo
vyhověno.
Žadateli bylo zasláno oznámení o stanovení výše úhrady – platba byla uhrazena a informace
poskytnuty.
(žádost byla podána dne 09.03.2018, oznámení dne 21.03.2018 a vyřízena dne 26.03.2018 –
řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ
Praha 1)
42. Žádost o poskytnutí informace – prokázání titulů – vedoucí oddělení vnějších vztahů
– tiskové mluvčí ÚMČ Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – vedoucí oddělení vnějších vztahů – tiskové mluvčí ÚMČ
Praha 1, s dodáním data udělení titulu, názvu a adresy instituce, které tituly udělily.
Povinný subjekt rozhodl o odmítnutí žádosti – § 15 odst. 1, § 8a InfZ, § 4 písm. a) zákona o
ochraně osobních údajů.
(žádost byla podána dne 09.03.2018 a vyřízena dne 23.03.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
43. Žádost o poskytnutí informace – SVJ Široká 6, Praha 1
Otázky a odpovědi:
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Žádost o poskytnutí informace:
S odkazem na vyřízení žádosti I-21/18 ze dne 07.3.2018 – viz Příloha č. 1, dále s odkazem na
přílohu č. 2, stížnost členů Široká 25/6, Praha 1, adresovanou k rukám starosty – vysvětlení, k
jaké části v Příloze č. 1 je uvedena Příloha č. 2.
Příloha č. 2 je uvedena v tabulce přílohy č. 1 žádosti výčtu roku 2016.
Potvrzení informace získané dne 08.03.2018 od člena SVJ Široká 25/6, že na výše uvedenou
stížnost - Příloha č. 2, podanou dne 01.07.2016, nebylo do dnešního dne tj. k 08.03.2018
odpovězeno.
Stížnost uvedená v příloze č. 2 žádosti byla vyřízena dne 12.09.2016.
Potvrzení, že dne 07.09.2016 došlo k urgenci ze strany členů SVJ Široká 25/6 směrem k ÚMČ
Praha 1, a na základě následujícího telefonátu bylo ze strany ÚMČ Praha 1 sděleno, že
stížnost byla předána na právní oddělení. Pakliže se tak stalo, poskytnuté údaje - Příloha č. 1,
jsou nepravdivé.
Žádosti se částečně nevyhovuje a podle § 15 odst. 1, § 2 a § 3 InfZ se odmítá.
(žádost byla podána dne 09.03.2018 a vyřízena dne 23.03.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
44. Žádost o poskytnutí informace – seznam všech došlých faktur vaší městské části –
rok 2010 a 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,IČ
a názvu příjemce – rok 201-2015. Jedná se o žádost podanou na Úřad MČ Praha
1 dne 09.01.2016, s oznámením dne 22.01.2016, se stížností dne 15.02.2016,
s postoupením dne 22.02.2016, s Rozhodnutím MHMP dne 17.03.2016, se 2.
oznámením dne 31.03.2016, s oznámením dne 14.06.2016, se zasláním CD ze dne
21.06.2016. Odpověd´ ÚMČ Praha 1 - viz Příloha č. 1.


Vyřízení žádosti o poskytnut informace – č.j. UMCP1 033413/2018, I-27/18 ze
dne 02.03.2018 – viz Příloha č. 2.

Požadované dokumenty byly poskytnuty.
Přílohu č. 1 tvoří seznam dodavatelů vygenerovaný systémem. Vzhledem k rozsahu informací
mohlo dojít k administrativní chybě při „ruční“ kontrole vygenerovaných informací.
(žádost byla podána dne 09.03.2018 a vyřízena dne 23.03.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
45. Žádost o poskytnutí informace – seznam všech nebytových prostor ke dni 08.03.2018
– kat. číslo, číslo popisné, ulice, číslo orient., velikost NP
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1) Seznam všech nebytových prostor ke dni 08.03.2018 s určením katastrálního území, čísla
popisného, ulice, čísla orientačního, velikosti nebytového prostoru.
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2) Seznam všech nepřetržitě volných nebytových prostor od roku 2008 a dříve, ke dni
08.03.2018 s určením katastrálního území, čísla popisného, ulice, čísla orientačního,
velikosti nebytového prostoru.
Požadované dokumenty byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 09.03.2018 a vyřízena dne 21.03.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
46. Žádost o poskytnutí informace – seznam všech volných bytů ke dni 21.02.2018 - kat.
číslo, číslo popisné, ulice, číslo orient., velikost bytu
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1) Seznam všech volných bytů ke dni 21.02.2018 s určením katastrálního území, čísla
popisného, ulice, čísla orientačního, velikosti nebytového prostoru.
2) Seznam všech nepřetržitě volných bytů od roku 2008 a dříve, ke dni 21.02.2018
s určením katastrálního území, čísla popisného, ulice, čísla orientačního, velikosti
nebytového prostoru.
Požadované dokumenty byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 09.03.2018 a vyřízena dne 23.03.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
47. Žádost o poskytnutí informace – plakátovací plochy provozované společností
AGENTURA PROVÁS s.r.o. – sídlo Rybná 21/695, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - plakátovací plochy provozované společností AGENTURA
PROVÁS s.r.o. – sídlo Rybná 21/695, Praha 1:
Kopie veškerých vyjádření Úřadu městské části Praha 1, stavebního úřadu, odboru výstavby,
týkající se umístění těchto reklamních plakátovacích ploch vzhledem k územnímu plánu:
- náměstí Republiky u tramvajové zastávky
1 x plakátovací plocha je umístěna na obvodové zdi za kostelem sv. Josefa u domu č.p. 1077,
Na Poříčí 52, Praha 1. Zed´není nemovitou kulturní památkou, je umístěna v památkové
zóně. Odbor výstavby vydal dne 03.12.1998 Sdělení o ohlášení reklamního zařízení, ve
kterém uvádí, že nemá námitek proti provedení tohoto reklamního zařízení - kopie sdělení je
poskytnuta s kopií závazného stanoviska Odboru památkové péče ze dne 22.01.1997.
- ulice Benediktská směrem k Dlouhé třídě
1 x plakátovací plocha je umístěna na štítové zdi objektu č. p. 1030, Benediktská 9, Praha 1.
Objekt není nemovitou kulturní památkou, je umístěna v památkové zóně. Odbor výstavby
vydal dne 09.09.2010 Územní souhlas pro uvedenou plakátovací plochu. Kopie Územního
souhlasu je poskytnuta s kopií závazného stanoviska Odboru památkové péče ze dne
20.07.201.
- stanice metra Malostranská u tramvajové zastávky a výstupu z metra
Na obvodové zdi náležící k budově č.p. 123, Letná 4, Praha 1 je umístěna 4x plakátovací
plocha. Obvodová zed´není nemovitou kulturní památkou, je umístěna v památkové zóně.
Odbor výstavby vydal dne 09.10.1998, 07.12.1999, 03.01.2000 Sdělení k ohlášení reklamního
zařízení, ve kterém uvádí, že nemá námitek proti provedení tohoto reklamního zařízení kopie všech sdělení jsou poskytnuty s kopií závazného stanoviska Odboru památkové péče ze
dne 25.08.2011.
- Kampa I - Museum Kampa + Kampa II – u Karlova mostu
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referentem stavebního úřadu byla provedena kontrolní prohlídka v místě, ale žádné
plakátovací plochy nebyly nalezeny, proto nemohly být požadované dokumenty vyhledánya
poskytnuty.
- zed´ Valdštejnské zahrady – naproti Ministerstvu financí
Na zdi Vladštejnské zahrady je umístěna 1x plakátovací plocha- letenská ulice, není
nemovitou kulturní památkou a je umístěna v památkové zóně. Odbor památkové péče vydal
závazné stanovisko dne 22.01.1997, plocha byla instalována patrně v roce 1997, kdy podle
tehdejšího stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb.) nevyžadovala žádné povolení stavebního
úřadu
- Újezd – u tramvajové zastávky
1 x plakátovací plocha se nachází na zdi , která je součástí objektu č.p. 412, Újezd 17,
Praha 1, který je umístěn v památkové zóně a je nemovitou kulturní památkou. V archivu
stavebního úřadu nebylo nalezeno žádné povolení stavebního úřadu ani závazné stanovisko
odboru památkové péče.
Bylo zasláno oznámení o prodloužení lhůty - § 14 odst. 7 písm. b) InfZ, a Oznámení o výši
úhrady nákladů, které byly uhrazeny.
(žádost byla podána dne 09.03.2018, ozn. - prodloužení dne 20.03.2018, ozn.- úhrada dne
28.03.2018 a vyřízena dne 04.04.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
48. Žádost o poskytnutí informace – kopie dokumentu kolaudačních souhlasů
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1) Kopie dokumentu kolaudačního souhlasu a k němu příslušného stavebního povolení
provozovny BAR 69, Navrátilova 7, Praha 1.
2) Kopii dokumentu kolaudačního souhlasu a k němu příslušného stavebního povolení
provozovny Craft House, Navrátilova 11, Praha 1.
3) Kopii dokumentu kolaudačního souhlasu a k němu příslušného stavebního povolení
provozovny Cafe Bar Hoppallaaa, Příčná 9, Praha 1.
4) Kopii dokumentu kolaudačního souhlasu a k němu příslušného stavebního povolení
provozovny Bar Pohoda Navrátilova 4, Praha 1.
Požadované dokumenty byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 23.03.2018 a vyřízena dne 28.03.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
49. Žádost o poskytnutí informace – potvrzení doby zaměstnání a příjmů u RaJ pro
ČSSZ
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - potvrzení doby zaměstnání a příjmů u RaJ pro ČSSZ.
Požadovaný dokument byl poskytnut.
(žádost byla podána dne 14.03.2018 a vyřízena dne 28.03.2018 – řešilo Oddělení personální
ÚMČ Praha 1)
50. Žádost o poskytnutí informace – přehled financování základních škol, jejichž
zřizovatelem je městská část Praha 1 – 2016 a 2017 - platy pedagogů
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - přehled financování základních škol, jejichž
zřizovatelem je městská část Praha 1 – 2016 a 2017 – platy pedagogů
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Mzdové prostředky – platy
2016
2017
ZŠ Malostranská
9 801 213
10 785 394
ZŠ nám. Curiových
16 547 705
19 024 011
ZŠ Brána jazyků s RVM
20 718 580
21 818 387
ZŠ Vodičkova
12 570 355
13 751 165
ZŠ J. G. Jarkovského
12 539 223
15 758 717
Finanční prostředky určené na platy pedagogických pracovníků ve zřizovaných základních
školách jsou poskytovány formou účelové dotace z rozpočtu MŠMT.
(žádost byla podána dne 12.03.2018 a vyřízena dne 26.03.2018 – řešilo Oddělení školství
ÚMČ Praha 1)
51. Žádost o poskytnutí informace – zastupitel MČ Praha 1 za ODS - Ing. Ing. Luděk
Nezmar
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - působení zastupitele MČ Praha 1 za ODS před rokem 2010 Ing. Ing. Luděk Nezmar, MBA:
a) zda jmenovaný skutečně působil jako zastupitel MČ Praha 1, pokud ano, v jakém
časovém období
Ing. Luděk Nezmar byl zvolen zastupitelem MČ Praha 1 v říjnových komunálních volbách
2006. Ustavující Zastupitelstvo MČ Praha 1 proběhlo 24.11.2006. Dne 10.06.201 rezignoval
Ing. Nezmar na mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 1.
b) zda jmenovaný skutečně působil jako předseda zastupitelského klubu a jako předseda
výboru resp. komise rady, pokud ano, v jakém období a o jaký zastupitelský klub resp. o
jaký výbor či komisi šlo, co měla komise na starosti.
Ing. Luděk Nezmar působil jako předseda zastupitelského klubu ODS. není možné hledat
informaci,jak dlouho jím byl, neboť v průběhu roku 2008 a do konce volebního období (říjen
2010) za klub ODS vystupovali jiní zastupitelé. Ing. Nezmar byl jmenován dne 18.12.2006
předsedou Komise pro obchod a služby Rady MČ Praha 1. Na funkci předsedy této komise
rezignoval dne 11.05.2009.
(žádost byla podána dne 14.03.2018 a vyřízena dne 28.03.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
52. Žádost o poskytnutí informace – kopie zápisu do spisu S UMCP1/028006/2018 VÝSŠe-3/136
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - kopie zápisu do spisu S UMCP1/028006/2018 VÝS-Še-3/136.
Žadateli bylo zasláno oznámení o stanovení výše úhrady – žadatel písemně sdělil, že si
informace vyzvedne osobně po předložení potvrzení o úhradě dne 30.04.2018 na oddělení
právním, kontroly a stížností.
(žádost byla podána dne 14.03.2018 a oznámení dne 26.03.2018 – řešil Odbor výstavby
ÚMČ Praha 1)
53. Žádost o poskytnutí informace – kopie zápisu o kontrolní prohlídce ze dne
06.03.2018
Otázky a odpovědi:

22
Žádost o poskytnutí informace - kopie zápisu o kontrolní prohlídce ze dne 06.03.2018 S UMCP1/02800/2018 VÝS-Še-3/136.
Žadateli bylo zasláno oznámení o stanovení výše úhrady – žadatel písemně sdělil, že si
informace vyzvedne osobně po předložení potvrzení o úhradě dne 30.04.2018 na oddělení
právním, kontroly a stížností.
(žádost byla podána dne 15.03.2018 a oznámení dne 26.03.2018 – řešil Odbor výstavby
ÚMČ Praha 1)
54. Žádost o poskytnutí informace – zastupitelé MČ Praha 1 – etický kodex
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Mají zastupitelé MČ Praha 1 k dispozici etický kodex?
Ano.
2. Kdo ze současných zastupitelů nemá k dni 15.3.2018 podepsán tento etický kodex?
Nepodepsal jeden zastupitel.
3. Obsahuje etický kodex zastupitelů pravidla pro přijímání darů?
Článek 7 Etického kodexu.
4. Rozšiřuje etický kodex zastupitelů okruh veřejných funkcionářů zavázaných k odevzdání
majetkových přiznání také na neuvolněné zastupitele?
Etický kodex se vztahuje na všechny zastupitele MČ Praha.
5. Je v etickém kodexu zastupitele povinnost pro neuvolněné zastupitele nominované do
orgánů organizací s majetkovou účastí samosprávy, příp. státu, informovat o výši odměn
a požitků získaných v souvislosti s jejich členstvím v těchto orgánech?
Ne.
6. Má zastupitelstvo zřízen zvláštní orgán pro řešení porušování etického kodexu?
Zvláštní orgán pro řešení porušování Etického kodexu není zřízen – Kontrolní postupy řeší čl.
8 Etického kodexu a lze z něj dovozovat, že případná podezření z porušení ustanovení
Etického kodexu předloží Kontrolní výbor Zastupitelstvu MČ Praha 1.
7. Pakliže nikoli, kdo rozhoduje o tom, zda byl etický kodex porušen?
Zastupitelstvu MČ Praha 1 svým usnesením.
8. Obsahuje etický kodex sankce při jeho porušení? Jaké?
Při závažném či opakovaném porušení ustanovení Etického kodexu zastupitelem Městské
části Praha 1 může být zastupitel Zastupitelstvem MČ Praha 1 odvolán ze své funkce v Radě
městské části Praha 1 či výboru Zastupitelstva MČ Praha 1, resp. jinými orgány Městské části
Praha 1 z dalších funkcí, do kterých ho tyto orgány jmenovaly či ustanovily. Usnesením
Zastupitelstva MČ Praha 1 může být při zvlášt´závažných případech porušení etického
kodexu zastupiteli doporučeno i vzdání se mandátu zastupitele. Projednáváním výsledků
šetření Zastupitelstvu MČ Praha 1, příp. Kontrolního výboru v Zastupitelstvu MČ Praha 1
nejsou dotčena práva politických klubů členů Zastupitelstva MČ Praha 1 na vlastní
doporučení a závěry vůči zastupiteli, který závažně či opakovaně porušil ustanovení Etického
kodexu a je členem příslušného politického klubu.
9. Je etický kodex zastupitelů publikován na webových stránkách?
Ano – http://www.praha1.cz/cps/zastupitelstvo-50650.html
10. Existuje etický kodex zaměstnanců úřadu?
Platí usnesení vlády České republiky č. 331/2012 – Etický kodex úředníků a zaměstnanců
veřejné správy.
11. Je etický kodex zaměstnanců úřadu publikován na webových stránkách?
Ne.
12. Je vytvořený etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací?
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Je v kompetenci příspěvkových organizací.
13. Je etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací publikován na webových
stránkách?
Viz bod 12.
14. Existuje samostatný mechanismus prevence protiprávních jednání pro zaměstnance ÚMČ
Praha 1, tj. možnost oznámit protiprávní jednání?
Ne.
15. Umožňuje tento mechanismus zaměstnancům podat anonymní oznámení?
Vzhledem k předchozímu bodu nelze odpovědět.
16. Je možné podat oznámení o protiprávním jednání jinému orgánu či osobě nežli je přímo
nadřízený zaměstnanec (uvnitř či vně úřadu)?
Ano.
17. Obsahují vnitřní předpisy zvláštní ochranu zaměstnancům oznamujícím protiprávní
jednání (např. pozastavení účinnosti pracovněprávního úkonu)?
Ne.
18. Existuje samostatný mechanismus prevence protiprávních jednání pro širokou veřejnost
(možnost oznámit protiprávní jednání) s následným sledováním vyřízení podnětu?
Ne.
19. Umožňuje tento mechanismus široké veřejnosti podat anonymní oznámení?
Vzhledem k předchozímu bodu nelze odpovědět.
20. Nachází se na oficiálních internetových stránkách aktuální pracovní řád zaměstnanců?
Ne.
21. Nachází se na oficiálních internetových stránkách aktuální organizační řád úřadu?
Ano – http://www.praha1.cz/cps/povinne-zverejnovane-informace.html
22. Nachází se na oficiálních internetových stránkách aktuální organizační struktura úřadu?
Ano – http://www.praha1.cz/cps/odbory-a-oddeleni.html.
(žádost byla podána dne 15.03.2018 a vyřízena dne 29.03.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
55. Žádost o poskytnutí informace – podklady k usnesení Rady městské části Praha 1
UR18_0251
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - podklady k usnesení Rady městské části Praha 1 UR18_0251
ze dne 13.03.2018.
Kopie požadovaných dokumentů byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 16.03.2018 a oznámení dne 29.03.2018 – řešil Oddělení volených
orgánů ÚMČ Praha 1)
56. Žádost o poskytnutí informace – veškerá smluvní dokumentace uzavřená mezi MČ
Praha 1 a společností SPAZIO DESIGNER ITALIANO s.r.o.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- předložení veškeré smluvní dokumentace uzavřené mezi MČ Praha 1 a spol. SPAZIO
DESIGNER ITALIANO s.r.o. – informace viz Příloha č. 1 + Příloha č. 2
-

předložení veškeré smluvní dokumentace uzavřené mezi MČ Praha 1 a spol. Desco
Interiors s.r.o. s.r.o. – informace viz Příloha č. 1 + Příloha č. 2
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-

předložení všech objednávek uzavřených mezi MČ Praha 1 a spol. SPAZIO
DESIGNER ITALIANO s.r.o. – informace viz Příloha č. 1 + Příloha č.2

-

předložení všech objednávek uzavřených mezi MČ Praha 1 a spol. Desco Interiors
s.r.o. s.r.o. – informace viz Příloha č. 1 + Příloha č. 2

-

předložení všech usnesení RMČ Praha 1 s poskytnutými informacemi - viz Příloha č. 1
+ Příloha č. 2, vyjma těch, co jsou uvedeny v Příloze č. 3 + Příloha č. 4

-

předložení ucelené technické specifikace ke Smlouvě o dílo mezi MČ Praha 1 a
SPAZIO DESIGNER ITALIANO s.r.o. na základě přijatého usnesení RMČ Praha 1 viz
Příloha č. 3

-

předložení ucelené technické specifikace ke Smlouvě o dílo mezi MČ Praha 1 – viz
Příloha č. 5, a to tak, jak bylo předloženo zhotovitelem, na základě čehož RMČ Praha
1 vydala své usnesení č. UR17_0755 – viz Příloha č. 4

-

vysvětlení, z jakého důvodu nejsou zveřejněna usnesení RMČ Praha 1, na základě
kterých došlo k realizaci zakázek v souvislosti s Vámi poskytnutými informacemi - viz
Příloha č. 1 + Příloha č. 2, pokud usnesení nebyla přijata, na základě jakého
právního nástroje došlo k realizacím zakázek s finančním zatížením – viz Příloha č. 1
+ Příloha č. 2

-

předložení všech nabídek k přijatému usnesení RMČ Praha 1 – Příloha č. 3

- předložení všech nabídek k přijatému usnesení RMČ Praha 1 – Příloha č. 4
Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti k bodu č. 2, 4, 9, a 10 – § 15 odst. 1, § 3 a § 11
InfZ - jedná se o neexistující informaci ve smyslu § 3 odst. 3 Infz. Bod č. 2 a č. 4 - povinný
subjekt nemá a neměl založen žádný smluvní vztah se spol. Desco Interios s.r.o.
Bod č. 9 a 10 - informace se neposkytuje, pokud jsou splněny kumulativně následující
podmínky.
První podmínka – informace vznikla bez použití veřejných prostředků, povinný subjekt
v rámci výběrového řízení nabídku uchazeči nehradil.
Druhá podmínka – třetí osoba tj. uchazeč výběrového řízení, má povinnost danou informaci
předat stanovenou přímo zákonem. Třetí podmínka – udělený souhlas s poskytnutím
informace – povinný subjekt souhlas nezískal.
V části 1, 3,5, 6, 7, a 8 – informace byly poskytnuty.
Žadatel podal odvolání – postoupeno nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy - § 16
odst. 2 InfZ, který svým rozhodnutím nařídil nové projednání.
Požadované dokumenty byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 19.03.2018, vyřízení dne 03.04.2018, odvolání dne 07.04.2018,
postoupeno MHMP dne 23.04.2018, Rozhodnutí MHMP dne 03.05.02018, vyřízena dne
16.05.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
57. Žádost o poskytnutí informace – scany všech nájemních smluv – dodatky, k NP ul.
Pařížská, pro r. 2012 po současnost, včetně smluv a dodatků, k jejichž ukončení došlo
v průběhu uvedeného období
Otázky a odpovědi:

25
Žádost o poskytnutí informace - scany všech nájemních smluv – dodatky, k NP ul. Pařížská,
pro r. 2012 po současnost, včetně smluv a I-dodatků, k jejichž ukončení došlo v průběhu
uvedeného období.
Žadateli bylo zasláno oznámení o výši nákladů, které byly uhrazeny a informace poskytnuty.
Žadatel zaslal stížnost na výši úhrady – neúměrné k poskytnutým informacím – zaslána
nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy, který rozhodl o novém projednání. Povinný
subjekt trval na původní částce, podána 2. stížnost - zaslána nadřízenému orgánu –
Magistrátu hl. m. Prahy, který dosud svoje rozhodnutí nezaslal.
(žádost byla podána dne 19.03.2018, oznámení dne 28.03.2018, 1. stížnost dne 06.04.2018, 1.
postoupeno MHMP dne 12.04.2018, 1. Rozhodnutí MHMP dne 20.04.2018, 2. oznámení dne
04.05.2018, 2. stížnost dne 06.05.02018, 2. postoupení MHMP dne 11.05.2018 – řeší Odbor
technické a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
58. Žádost o poskytnutí informace – Seznam garáží dni 19.03.2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Seznam všech volných garáží dni 19.03.2018, s označením lokality, plochy a popisu.
2. Seznam všech obsazených garáží dni 19.03.2018, s označením lokality, plochy, popisu ceny
měsíčního nájmu vč. DPH a délky nájmu.
Žadateli bylo zasláno oznámení o výši nákladů – byly uhrazeny a informace poskytnuty.
(žádost byla podána dne 19.03.2018, oznámení dne 29.03.2018, vyřízeno dne 29.03.2018
– řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ
Praha 1)
59. Žádost o poskytnutí informace – aktuální nájemní smlouva k nebytové jednotce
Mostecká 55/3, Malá Strana – usnesení RMČ Praha 1 UR18_0183 ze dne 27.02.2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Aktuální nájemní smlouva se spol. D.M.J. s.r.o. k nebytové jednotce č. 55/104, na ul.
Mostecká č.p. 55/ 3, k. ú. Malá Strana.
Nájemní smlouva byla poskytnuta.
2. Nájemní smlouva, včetně příslušných dodatků, se spol. D.M.J. s.r.o., které předcházely
platnosti výše uvedené aktuální nájemní smlouvě.
Nájemní smlouva byla poskytnuta.
3. Aktuální cenové nájemní podmínky pro spol. D.M.J. s.r.o dle výše uvedených informací.
Aktuální výše ročního nájemného u nebytové jednotky Mostecká č.p. 55/3 činí 628.440,-Kč.
4.Cenové nabídky od všech ostatních uchazečů, a to dle výše uvedených informací, pro
porovnání s cenovými nájemními podmínkami uzavřených se společností D.M.J. s.r.o.
Záměr č. 72/12-1/2017-2018/Z (Na Můstku 383/1)
- nabídka stávajícího nájemce – navýšení ročního nájemného na 3.500.000 Kč,Záměr č. 72/12-1/2017-2018/Z (Mostecká 55/3
- nabídka č. 1 stávající nájemce - navýšení ročního nájemného na 1.800.000 Kč,- nabídka č. 2 – roční nájemné 3.120.000 Kč,- - obchod se sklem (rozpor
s kolaudovaným stavem)
- nabídka č. 3 – roční nájemné 804.000,- Kč – pultový prodej zmrzliny, palačinek, vaflí
apod.
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V současné době se na základě usnesení rady městské části Praha 1 ze dne 27.02.2018
připravuje nové nájemní smlouvy se stávajícím nájemcem, podle který bude výše nájemného
1.800.000,- Kč/rok (Mostecká 55/3) a výše nájemného 3.500.000,- Kč (Na Můstku 383/1).
(žádost byla podána dne 19.03.2018 a vyřízena dne 03.04.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
60. Žádost o poskytnutí informace – smlouva se spol. PHOENIX COMMUNIACITION
- zajištění plesu
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - smlouva se spol. PHOENIX COMMUNIACITION - zajištění
plesu.
Na základě rozhodnutí RMČ Praha 1 – UR15_0225 ZE DNE 06.03.2018:
1. Smlouva s vybraným dodavatelem, spol. PHOENIX COMMUNIACITION a.s. na produkční
zajištění Reprezentačního plesu MČ Praha 1 – 20.04.2018 – Palác Žofín, cenová kalkulace.
Vlastní text smlouvy se spol. PHOENIX COMMUNIACITION a.s. byl uveřejněn na internetu
v registru smluv Ministerstva vnitra (tuto povinnost k uveřejnění nám ukládá zákon). Cenová
kalkulace l této smlouvě je z uveřejňovací povinnosti vyňata, takže ji na stránkách Ministerstva vnitra
nenajdete.
2. Nabídky od spol. PHOENIX COMMUNIACITION a.s.
Celá složka výběrového řízení (veškeré došlé nabídky včetně cenových kalkulací) jsou k nahlédnutí na
ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1.
3. Nabídky od konkurenčních společností.
Viz odpověd´ č. 2.
4. Jakou formou, kým a kdy byly osloveny dodavatelské společnosti pro předložení nabídek?
Společnosti byly osloveny dne 8. února 2018 úřednicí, která má tuto agendu ve své náplni práce.
5. K jakému dni a jakou formou byly nabídky od dodavatelů předloženy na ÚMČ Praha 1.
Nabídky byly doručeny ve stanoveném termínu na podatelnu ÚMČ Praha 1.
6. Pro koho je určena uvedená akce?.
Akce je určena pro všechny, kteří mají zájem se jí účastnit. Je však nutno počítat s tím, že zájem o
účast na této akci je obrovský a prostory Paláce Žofín jsou omezené.
7. Seznam pozvaných hostů s požadavkem, zda tato akce bude pro hosty zdarma či se na ni budou
finančně spolupodílet.
Poskytnutí seznamu pozvaných hostů, přičemž předem nikdy nevíme, zda se nakonec tito hosté plesu
zúčastní, je zásahem do soukromí těchto osob. Na sdělení tohoto charakteru se proto povinnost
poskytnout informace dle zák. č. 106/1999 Sb., nevztahuje.
8. Předběžné celkové náklady.
Předběžné cenové náklady na tuto akci - viz smlouva s dodavatelem.
9. Kdy byla smlouva se spol. PHOENIX COMMUNIACITION a.s. schválena ZMČ Praha 1?
O zadání veřejné zakázky malého rozsahu rozhoduje rada MČ Praha 1.
Žadatel podal stížnost proti vyřízení, která byla postoupena nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m.
Prahy – rozhodl o novém projednání.

(žádost byla podána dne 19.03.2018, vyřízena dne 29.03.2018, stížnost dne 07.04.2018,
postoupení MHMP dne 09.04.2018, Rozhodnutí MHMP dne 04.05.2018 – řešilo Oddělení
vnějších vztahů ÚMČ Praha 1)
61. Žádost o poskytnutí informace – kopie nájemních smluv na nebytové prostory
v katastrálním území Staré Město a Josefov
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - kopie nájemních smluv na nebytové prostory v katastrálním
území Staré Město a Josefov:
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kopie všech dokumentů (dohod, souhlasů), které byly uzavřeny nebo uděleny MČ
Praha 1 nájemcům nebytových prostor v k. ú. Staré Město a Josefov a na základě
kterých nájemci realizovali investice nebo jiné úpravy pronajatých prostor, a to od
roku 1/2004 do současnosti
- přehled, jaké finanční částky vyplatila MČ Praha 1 nájemcům nebytových prostor,
a to za zhodnocení nebo jiné úpravy pronajatých nebytových prostor v katastrálním,
území Staré Město a Josefov, a to od roku 1/2004 do současnosti (jmenný seznam
s uvedením konkrétní vyplacené částky)
přehled, jaké roční nájemné hradili/hradí jednotliví nájemci nebytových prostor
v katastrálním území Staré Město Josefov, a to od roku 1/2004 do současnosti (jmenný
seznam s uvedením konkrétní výše nájemného, pronajaté plochy, včetně podlaží
nebytového prostoru).
Povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 Infz – požadované
dokumenty nejsou vedeny v žádné elektronické či písemné evidenci, nebot´ povinný subjekt
nemá pro takovou evidenci potřebu a ani ustanovení žádného zákona nebo jiného právního
předpisu neukládá povinnost takovou evidenci vést. Bylo by třeba projít všechny složky
jednotlivých nájemců k jednotlivým domům, složek jsou řádově stovky. Dokumenty by se
musely anonymizovat a tato práce by zabrala pracovníkům desítky hodin práce.
Žadatel podal odvolání – bylo zasláno s celou spisovou dokumentací nadřízenému orgánu –
Magistrátu hl. m. Prahy, který vrátil věc k novému projednání - odůvodnění rozhodnutí
označil za nedostatečné.
Povinný subjekt vydal 2. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 InfZ z důvodu zneužití
práva na informace žadatelem (velký počet podaných žádostí s vysokou náročností na
vyhledávání).
(žádost byla podána dne 20.03.2018, rozhodnutí dne 04.04.2018, odvolání dne 07.04.2018,
rozhodnutí MHMP dne 27.04.2018, 2. rozhodnutí dne 11.05.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
62. Žádost o poskytnutí informace – objekt U Obecního dvora 793/2, Praha 1,
Staré Město
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - objekt U Obecního dvora 793/2, Praha 1- Staré Město:
- kdo je v nynější době nájemníkem tohoto objektu?
Městská část Praha 1 má v uvedeném domě ve správě pouze nebytové prostory č. 793/101 a
793/102. Nájemcem části nebytového prostoru č. 792/101 o výměře 153,9 m2 je na základě
rozhodnutí Rady MČ Praha 1 ze dne 11.02.2008, č. usnesení u08_0145 obchodní korporace
Tesco Franchise Stores ČR a.s. (dříve Žabka a.s.)IČ 27625761, nájemní smlouva na dobu
neurčitou.
- termín ukončení stávající nájemní smlouvy
Nájemcem části nebytového prostoru č. 792/101 o výměře 221,3 m2 je na základě rozhodnutí
Rady MČ Praha 1 ze dne 05.05.2008, č. usnesení u08_0439 pan Robert Wertfein, IČ
16907949, nájemní smlouvy na dobu neurčitou.
- jaké jsou budoucí plány a vize městské části s tímto objektem?
Nebytový prostor č. 792/102 o výměře 10,7 m2 v 7. nadzemním podlaží je v současné době
volný a bude zveřejněn v nabídce volných nebytových prostor. Ta je umístěna na úřední desce
v budově Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18 ) přízemí průchodu domu před vstupem do
budovy nebo na internetové adrese: www.praha1.cz.
- je možné výhledově si tento objekt pronajmout za výhodnějších nájemních podmínek
než jsou ty stávající za účelem provozování restaurace?
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Případný pronájem nebytových prostor za účelem provozování restaurace je komplikovaný
z důvodu nutnosti změny stavebního určení, přičemž účastníky stavebního řízení by byli
vlastníci jednotek v předmětném domě. MČ Praha 1 proto preferuje pronájem prostor ke
stejnému účelu využití jako současný kolaudovaný stav.
(žádost byla podána dne 21.03.2018 a vyřízena dne 04.04.2018 – řešil Odbor technické
a majetkové správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
63. Žádost o poskytnutí informace – vyhrazená stání pro historická vozidla na území
MČ Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - vyhrazená stání pro historická vozidla na území MČ
Praha 1:
1. Jaké subjekty ke dni podání žádosti disponují vyhrazeným stáním pro historická vozidla
na území MČ Praha 1, ulice Pařížská?
3 veteráni s.r.o. – sídlo Tobrucká 705/9, 160 00 Praha 6.
2. Jaké subjekty ke dni podání žádosti disponují vyhrazeným stáním pro historická vozidla
na území MČ Praha 1, ulice Mostecká ?
3 veteráni s.r.o. – sídlo Tobrucká 705/9, 160 00 Praha 6, Addison valley s.r.o. – sídlo
Loretánská 176/7, Praha 1, MORE α MORE, spol. s r.o. – sídlo Do potoků 39, Praha 10.
3. Text smlouvy ohledně poskytnutí vyhrazeného stání pro historická vozidla na území MČ
Praha 1, uzavřenou mezi subjekty ad1) a ad2) této výzvy.
4. Text smlouvy ohledně poskytnutí vyhrazeného stání pro historická vozidla na území MČ
Praha 1, uzavřenou se společností 3 veteráni s.r.o. – sídlo Praha 6, Tobrucká 705/9, IČ
26770351.
Ad 3) a ad 4) – je třeba se obrátit přímo na smluvní stranu – pronajímatele, kterým je
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. – sídlo Řásnovka 770/8, Praha 1.
(žádost byla podána dne 21.03.2018 a vyřízena dne 04.04.2018 – řešil Odbor dopravy ÚMČ
Praha 1)
64. Žádost o poskytnutí informace – přechodný/trvalý pobyt klienta Komerční banky
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - přechodný/trvalý pobyt klienta Komerční banky z důvodu
pohledávek.
Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1, § 2 odst. 3 InfZ –
nevztahuje se na poskytování informací, pokud zvláštní zákon, v tomto případě zák. č.
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, upravuje jejich poskytování – žadatel nežádá o poskytnutí
informace ke své osobě a není orgánem vykonávající státní správu.
(žádost byla podána dne 22.03.2018 a vyřízena dne 05.04.2018 – řešil Odbor občansko
správních agend - oddělení osobních dokladů ÚMČ Praha 1)
65. Žádost o poskytnutí informace - vnitřní předpis, kterým jsou realizována pravidla
pro finanční kontrolu dle zákona o finanční kontrole
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – vnitřní předpis, kterým jsou realizována pravidla pro
finanční kontrolu dle zákona o finanční kontrole:
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informace, ze které vyplývají, jaké funkce jsou v pozici příkazce operace a správce
rozpočtu a v jakém rozsahu, např. oprávnění schválit výdaj a do jaké maximální výše,
ze kterých kapitol dle členění schváleného rozpočtu.
Požadovaný dokument byl poskytnut.
(žádost byla podána dne 26.03.2018 a vyřízena dne 09.04.2018 – řešil Odbor finanční ÚMČ
Praha 1)
66. Žádost o poskytnutí informace – zprávy o přezkumu hospodaření od roku 2008 do
26.03.2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - zprávy o přezkumu hospodaření od roku 2008 do 26.03.2018.
Žadateli bylo zasláno oznámení o úhradě nákladů byly uhrazeny, požadované dokumenty
byly poskytnuty.
Žadatel zaslal stížnost na stanovení výše úhrady – byla postoupena nadřízenému orgánu –
Magistrátu hl. m. Prahy, které svoje rozhodnutí dosud nezaslal.
(žádost byla podána dne 28.03.2018, oznámení dne 09.04.2018, úhrada dne 07.04.2018,
vyřízena dne 09.04.2018, stížnost dne 06.05.2018, postoupena dne 11.05.2018 – řešil Odbor
finanční ÚMČ Praha 1)
67. Žádost o poskytnutí informace – záměr Michalská 435/21, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - záměr podle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., na
postoupení nájemní smlouvy – nebytová jednotka č. 435/101, výměra 61,9 m2, 1. NP domu
Michalská 435/21, Praha 1:
1. Byla cena za pronájem nemovitosti v záměru upravena na současné tržní ceny?
2. Prodlužuje MČ Praha 1 nějaké smlouvy starší 5 let na nebytový prostor bez úprav ceny
nájmu na aktuální tržní hodnoty? V případě, že ano – u kterých nemovitostí MČ smlouvy
prodloužila bez úprav ceny nájmu v posledním roce?
Dne 13.04.2018 se dostavil na oddělení právní, kontroly a stížností žadatel s oznámením, že
žádnou žádost na Úřad MČ Praha nezaslal. O žádosti se dozvěděl po obdržení Potvrzení o
zaevidování, zaslaném oddělím právním, kontroly a stížností. Žádost zaslal někdo pod jeho
jménem. Žádost byla odložena.
(žádost byla podána dne 05.04.2018 a odložena dne 13.04.208 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
68. Žádost o poskytnutí informace – podněty vlastníků nemovitostí sousedících
s pozemkem parc. č. 672, k. ú. Malá Strana – přezkumné řízení S UMCP1 137844/2017
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – podněty vlastníků nemovitostí sousedících s pozemkem parc.
č. 672, k. ú. Malá Strana, případné zápisy o sdělení těchto podnětů - přezkumné řízení
S UMCP1 137844/2017
Povinný subjekt vydal rozhodnutí – žádost byla odmítnuta podle § 15 odst. 1 InfZ dokument označen S UMCP1 137844/2017 neeviduje a tedy s ním spojené dokumenty.
(žádost byla podána dne 09.04.2018, vyřízena-rozhodnutí dne 30.04.2018 – řešil Odbor
výstavby ÚMČ Praha 1)
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69. Žádost o poskytnutí informace – aktuální nájemní smlouvy – nebytové prostory
v domě č. p. 146, k. ú. Staré Město, Karlova 23, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - aktuální nájemní smlouvy (včetně všech dodatků) na nebytové
prostory v přízemí domu č. p. 146, k. ú. Staré Město, Karlova 23, Praha 1.
Požadované dokumenty byly poskytnuty.

(žádost byla podána dne 10.04.2018 a vyřízena dne 23.04.2018 – řešil Odbor technické
a majetkové správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
70. Žádost o poskytnutí informace – smlouva o nájmu domu – Václavské náměstí 43,
Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - smlouva o nájmu domu – Václavské náměstí 43, Praha 1,
uzavřená dne 21.01.2004 s firmami HαH Hotels a ACCT (dále jen Smlouva):
1. Dohoda o narovnání a ukončení smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí
z 23.12.2003 se spol. ACCT, a o poskytnutí Dohody o ukončení smlouvy o nájmu
nebytových prostor z 21.01.2004 se spol. HαH Hotels, které jsou zmiňovány v odst. 5.22.
Smlouvy.
Požadované dokumenty byly poskytnuty.
2. Docházelo ze strany MČ Praha 1k pravidelnému navýšení nájemného o inflaci, jak vyplývá
z odst. 5.4. Smlouvy?
Zaslány listiny, které jsou dokladem valorizace nájemného.
3. Jak je možné, že firma HαH Hotels platí čtvrtletní splátky 1.195.990,- Kč, ačkoliv ve
smlouvě je v odst. 5.2. stanovena částka 1.865.000,- Kč?
Předpis nájemného je po valorizacích stanoven na 1.952.240,- Kč čtvrtletně. Z toho částku
1.195.990,- Kč hradí nájemce v penězích a zbylou část ve výši 756.250,- Kč hradí zápočtem
oproti faktuře za technické zhodnocení objektu.
4. Jak je možné, že firma EP-SC (dříve ACCT) platí čtvrtletní splátky 1.189.264,- Kč, ačkoliv
ve Smlouvě je v dost. 5.2. stanovena částka 1.135.000,- Kč? To je sice částka nižší, nájemné mělo být pravidelně navyšováno o inflaci, která mezi lety 2006-2017 kumulovaně
dosáhla zhruba 24 %.
Nájemné je dle smlouvy valorizováno indexem „přírůstek průměrného ročního indexu cen
pronájmu vlastních nemovitostí“. Tento index vykazoval po většinu posledních let hodnotu
≤= 100%, proto nemohlo být nájemné v těchto letech valorizováno.
Žadateli bylo zasláno oznámení o výši úhrady nákladů - byly uhrazeny a informace
poskytnuty.
(žádost byla podána dne 10.04.2018, oznámení dne 19.04.2018 a vyřízena dne 27.04.2018 –
řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení správy nemovitostí ÚMČ
Praha 1)
71. Žádost o poskytnutí informace – kdy a kde byl předán dopis ze dne 28.02.2018
adresovaný zastupitelům MČ Praha 1
Žádost o poskytnutí informace – kdy a kde byl předán dopis ze dne 28.02.2018 adresovaný
zastupitelům MČ Praha 1, jakým způsobem bylo předání dopisu provedeno.
Dopis ze dne 28.02.2018 byl předložen dne 06.03.2018 na jednání rady MČ Praha 1, která
svým usnesením č. UR18_0245 ze dne 06.03.2018 uložila odpovědět tajemníkovi úřadu.
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Dopis včetně odpovědi byl tajemníkem předán oddělení volených orgánů., které připravuje
materiály také na jednání zastupitelstva MČ Praha 1. Dne 29.03.2018 obdrželi všichni
zastupitelé do svých materiálů na jednání zastupitelstva na den 10.04.2018 dopis včetně
odpovědi tajemníka úřadu.
(žádost byla podána dne 11.04.2018 a vyřízena dne 17.04.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
72. Žádost o poskytnutí informace – kopie listin – výstavba vybraných bytových
projektů
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – kopie listin – výstavba vybraných bytových projektů, které se
realizují ve vaší městské části.
Žadateli bylo zasláno oznámení o výši úhrady nákladů - byly uhrazeny a informace
poskytnuty.
(žádost byla podána dne 17.04.2018, oznámení 02.05.2018 a vyřízena dne 14.05.2018 – řešil
Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
73. Žádost o poskytnutí informace - Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_0397
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_0397 - předložení:
1. Příloha č. 1 uvedeného usnesení.
Příloha poskytnuta.
2. Seznam oslovených potencionálních dodavatelů.
AZET KONZULT – znalecký ústav, s.r.o., IČ: 29310652
KREPIDOMA, s.r.o., IČ: 29132584
EQUITA Consulting, s.r.o., IČ: 25761421
Moore Stephens ZNALEX, s.r.o., IČ: 26099306
3. Zadávací dokumentaci.
Dokument poskytnut.
4. Vyhodnocení nabídek k této veřejné zakázce malého rozsahu.
Požadovaná informace se obsahově kryje s informací poskytnutou k bodu č. 5.
5. Nabídky vybraného dodavatele.
Nabídka – Moore Stephens ZNALEX, s.r.o, poskytnuta.
6. Nabídky všech konkurenčních potencionálních dodavatelů.
Nabídka – EQUITA Consulting, s.r.o.
(žádost byla podána dne 19.04.2018 a vyřízena dne 03.05.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
74. Žádost o poskytnutí informace – záměr Prahy 1 – vybudování podzemních garáží na
Malostranském náměstí, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - záměr Prahy 1 – vybudování podzemních garáží na
Malostranském náměstí, Praha 1:
- stav přípravy projektu
Hlavní město Praha přislíbilo městské části Praha 1 poskytnutí finančních prostředků na
zpracování studie proveditelnosti umístění PG na malostranském náměstí, které nebyly
v rámci dosavadních projekčních kroků prověřovány a v praktické rovině mohou
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minimalizovat plánované dopady na stávající obslužné vazby v území a synergicky podpořit
celkové zklidnění parteru náměstí realizací pouze několika povrchových zásobovacích stání
viz usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_0276 ze dne 20.03.2018). Příslušný materiál na
převod zmíněných finančních prostředků z rozpočtu Hl. m. Prahy nebyl Radou hl. m. Prahy
předložen. Kopie usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18 byla poskytnuta.
(žádost byla podána dne 18.04.2018 a vyřízena dne 30.04.208 – řešil starosta MČ Praha 1)
75. Žádost o poskytnutí informace – územní řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., v roce
2017 v rámci úřadu
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Kolik bylo zahájeno územních řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., v roce 2017 v rámci
vašeho úřadu?
45.
2. Kolik z řízení podle bodu a) zahájených v roce 2017 bylo v roce 2017 ukončeno vydáním
územního rozhodnutí (uvést všechna rozhodnutí vydaná vaším úřadem bez ohledu na to,
zda byla později na základě opravných prostředků zrušena)?
24.
3. V kolika případech byly účastníky těchto řízení spolky/občanská podle § 70 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (územních řízení zahájených v roce 2017 a
skončených vydáním územního rozhodnutí vašeho úřadu v roce 2017, bez ohledu na
pozdější opravné prostředky?
4. V kolika případech šlo o územní řízení, kterému předcházelo posuzování vlivů na životní
prostředí ukončené vydáním stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., (o územní řízení
zahájená v roce 2017 a skončená vydáním územního rozhodnutí vašeho úřadu v roce 2017,
bez ohledu na pozdější opravné prostředky)?
5. V kolika případech se spolek jako účastník územního řízení zahájeného a skončeného
vydáním územního rozhodnutí vašeho úřadu v roce 2017 proti územnímu rozhodnutí
odvolal?
6. V kolika případech podal spolek žalobu proti rozhodnutí o odvolání proti územnímu
rozhodnutí (u územních řízení zahájených v roce 2017 a skončených vydáním územního
rozhodnutí vašeho úřadu v roce 2017, bez ohledu na opravné prostředky, spisová značka
žaloby.
Povinný subjekt vydal k bodu 3-6 Rozhodnutí o odmítnutí - § 15 odst. 1 InfZ. Stavební úřad
nevede evidenci statistických údajů ani nemá etnické vybavení a personální obsazení pro
zpracování požadovaných detailů v územních řízeních – informaci nemá, neamá povinnost ji
mít.
(žádost byla podána dne 19.04.2018 a vyřízena dne 30.05.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
76. Žádost o poskytnutí informace – vedení stavebního řízení na bytový dům Kozí 7,
Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Jsou na nemovitosti - na bytový dům Kozí 7, Praha 1, vedena stavebního řízení, příp., zda
byla v minulosti stavební řízení vedena (od 19.04.2008 – 19.04.2018).

33
K datu 19.04.2018 byla ukončena řízení, a to v období od 13.02.2007 do 13.02.2017, od
14.02.2017 do 19.04.2018 územní souhlas s umístěním stavby týkající se vodovodní přípojky
pro předmětný objekt, a stavební povolení úpravám celého objektu.
(žádost byla podána dne 19.04.2018 a vyřízena dne 03.05.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
77. Žádost o poskytnutí informace – aktuální nájemní smlouvy – pozemek č. p. 234,
Nerudova 45, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - aktuální nájemní smlouvy (včetně dodatků) – pozemek č. p.
234, parcelní číslo 472, Nerudova 45, Praha 1.
Objekt není ve vlastnictví Městské části Praha 1, která je pouze správcem pozemku.
Vlastníkem pozemku je Hl. m. Praha. Žádost byla podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odložena.
(žádost byla podána dne 22.04.2018 a vyřízena dne 05.05.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
78. Žádost o poskytnutí informace – aktuální nájemní smlouvy na nebytové prostory
v domě Nerudova 9, Praha 1
Žádost o poskytnutí informace – aktuální nájemní smlouvy (včetně dodatků) na nebytové
prostory v domě Nerudova 9, Praha 1- pozemek č.p.254 (parcelní číslo 63 – prodej perníku)Požadované dokumenty byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 22.04.2018 a vyřízena dne 04.05.2018 – řešil odbor technické a
majetkové správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
79. Žádost o poskytnutí informace – exekuce vedená na moji osobu, řešení dluhu
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – exekuce, zaslání podkladů k výkonu exekuce, exekuční titul a
aktuální výše dluhu.
Požadované dokumenty byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 23.04.2018 a vyřízena dne 07.05.2018 – řešil Odbor finanční ÚMČ
Praha 1)
80. Žádost o poskytnutí informace – opatření pro redukce počtu holubů na území MČ
Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – opatření pro redukci počtu holubů na území MČ Praha 1.
1. Podniká MČ Praha 1 nějaká opatření pro redukci počtu holubů na svém území? Pokud
ano, jaká opatření a jak jsou účinná?
Městská část Praha 1 na svém území žádná speciální opatření, která by přímo napomáhala
snížit počet populace holubů, neprovádí. Problémy se zvýšeným počtem holubů v centru
města většinou řeší sami správci nemovitostí, eventuelně plastik, a to především
mechanickými opatřeními jako jsou instalace sítí, trnů, uzavření vletových otvorů atd. Výše
uvedená opatření napomáhají omezit výskyt holubů, neboť zabraňují jejich usedání (či
následné zahnízdění) na fasády domů, balkóny, římsy a další atraktivní místa. Výše uvedená
ochrana je však pouze na jejich konkrétních vlastnících.
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2. Pokud MČ Praha 1 žádná opatření neprovádí, má v úmyslu nějaká opatření začít
provádět? Pokud ano, jaká?
Městská část Praha 1 v současné době neuvažuje nad realizací jiných opatření, neboť jiné, než
výše uvedené způsoby, jsou v městském prostředí velmi těžko proveditelné. Například odchyt
holubů do klecí a jejich následné odborné zneškodnění se ve většině případů míjí účinkem,
neboť holubi se do vyčištěných míst zakrátko nastěhují znovu. Používání otrávených návnad
zase není možné kvůli tomu, že by na tento způsob likvidace mohla doplatit jiná zvířata.
Rovněž odstřel holubů je ve velkoměstech nerealizovatelný, a to především z bezpečnostních
důvodů.
3. Kontroluje MČ Praha 1 to, zda jsou všechny průchody a pasáže pod její správou skutečně
otevřeny v čase, kdy otevřeny mají být?
4. Pokud občan zjistí, že průchod ve správě MČ Praha 1 není dlouhodobě zpřístupňován
v době, kdy by zpřístupněn být měl, jakým způsobem má v této věci postupovat?
Jedná se především o průchod v Hlavsově ulici, který má být od 15.04. otevřen do 20:00, ale
zavírá dříve (často kolem 19 h.).
3. 4. Městská část Praha nemá v přímé správě žádné průchody ani pasáže.
(žádost byla podána dne 25.04.2018 a vyřízena dne 09.05.2018 – řešil Odbor životního
prostředí a Odbor technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1)
81. Žádost o poskytnutí informace – Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_0397
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_0397.
S odkazem na Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_0397, a dále podmínky vyplývajících ze
smlouvy uzavřené mezi společností Moore Stephens ZNALEX, s.r.o. a MČ Praha 1 dne
11.04.2018, žádám o předložení všech znaleckých posudků vypracovaných dle předmětu
příslušné smlouvy, případně všech dalších materiálů a informací vztahujících se k veřejné
zakázce malého rozsahu, realizované MČ Praha 1, evidované od č. 0021/2018/VZMR.
Povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1, § 11 odst. 1, písm. b)
InfZ. Ve smyslu ust. § 11, odst. 1, písm. a) se jedná o novou informaci, která byla vytvořena
v souvislosti přípravy rozhodnutí povinného subjektu, které nebylo dosud učiněno.
Žadatel podal odvolání proti rozhodnutí – bylo postoupeno nadřízenému orgánu – Magistrátu
hl. m. Prahy, které svoje rozhodnutí dosud nezaslal.
(žádost byla podána dne 02.05.2018, rozhodnutí - odmítnutí dne16.05.2018, odvolání dne
22.05.2018, postoupeno MHMP dne 29.05.2018 – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností
ÚMČ Praha 1)
82. Žádost o poskytnutí informace – kolektivní smlouvy za období od 01.01.2014 do
dnešního dne
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - kolektivní smlouvy za období od 01.01.2014 do dnešního
dne, které byly sjednány mezi vaší městskou částí , jako zaměstnavatelem, a jeho zaměstnanci,
který zastupuje příslušný výbor odborové organizace - zda byly kolektivní smlouvy podepsány
vlastnoručním podpisem tajemníka nebo za pomoci razítka s vlastnoručním podpisem.
Městská část Praha 1 – Úřad městské části Praha 1 nemá odborovou organizaci, a proto
nedisponuje a nemůže poskytnout Kolektivní smlouvy mezi Městskou částí Praha 1
a zaměstnanci Úřadu městské části Praha 1.

35
(žádost byla podána dne 02.05.2018 a vyřízena dne 15.05.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
83. Žádost o poskytnutí informace – seznam všech neobsazených bytů MČ Praha 1
(včetně bytů sociálních, stabilizačních a jinak určených) s uvedením adresy, dispozice
bytu a rozměrů
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - seznam všech neobsazených bytů MČ Praha 1 (včetně bytů
sociálních, stabilizačních a jinak určených) s uvedením adresy, dispozice bytu a rozměrů.
Požadovaný seznam byl poskytnut.
(žádost byla podána dne 02.05.2018 a vyřízena dne 16.05.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
84. Žádost o poskytnutí informace – důvodová zpráva k usnesení UR13_1586 ze dne
05.11.2013
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - důvodová zpráva k usnesení UR13_1586 ze dne 05.11.2013
včetně právního rozboru stanoviska k již ukončenému soudnímu sporu č.j. 18 C104/2012.
Požadovaná informace byla poskytnuta.
(žádost byla podána dne 02.05 .2018 a vyřízena dne 16.05.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
85. Žádost o poskytnutí informace – celkové počty voličů v jednotlivých ulicích, počty
voličů v jednotlivých domech s uvedením jejich čísel popisných
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - celkové počty voličů v jednotlivých ulicích, v rámci každé
z ulic celkové počty voličů v jednotlivých domech s uvedením jejich čísel popisných a čísel
organizačních Městské části Praha 1 dle aktuálního stálého seznamu voličů vedeného dle §
28 zák. č. 491/2001 Sb.
Požadované informace byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 04.05.2018 a vyřízena dne 17.05.2018
správních agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)

– řešil Odbor občansko

86. Žádost o poskytnutí informace – přehled počtu automobilů, registrovaných za
účelem rezidenčního a abonentního parkování na Praze 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - přehled počtu automobilů, registrovaných za účelem
rezidenčního a abonentního parkování na Praze 1 – přehled adres na Praze 1 a k nim
příslušný počet automobilů.
Program parkovacím stání je majetkem provozovatele Zóny placeného stání v hl. m. Praze,
kterým je Hlavní město Praha a tyto výstupy nemáme k dispozici. Úřad městské části jako
poskytovatel realizuje pouze výdej parkovacích oprávnění a nemá možnost ani náhledu do
požadovaných dat.
(žádost byla podána dne 07.05.2018 a vyřízena dne 21.05.2018 – řešil Odbor dopravy –
oddělení dopravně-komunikační ÚMČ Praha 1)

36
87. Žádost o poskytnutí informace – detailní vyúčtování Reprezentačního plesu Prahy 1,
který se uskutečnil dne 20.04.2018, Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – detailní vyúčtování Reprezentačního plesu Prahy 1, který se
uskutečnil dne 20.04.2018, Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1:
- rozpis prodaných vstupenek (k jakým stolům, počet, s rozdělením Velký sál, Malý sál,
vstupenky na „stání“)
- za jakou částku byly vstupenky prodány
- celkový počet pozvaných hostů - vstupenka zdarma.
Povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15, odst. 1 InfZ z důvodu zneužití
práva na informace žadatelem.
Žadatel podal Odvolání proti rozhodnutí a Stížnost proti vyřízení žádosti – bylo postoupeno
podle § 16, odst 3 a § 16a, odst. 2 InfZ nadřízenému orgánu – Magistrátu hll. m. Prahy.
(žádost byla podána dne 07.05.2018, rozhodnutí-odmítnutí dne 25.05.2018, odvolání dne
05.06.2018, postoupeno MHMP dne 15.06.2018 – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností
ÚMČ Praha 1)

88. Žádost o poskytnutí informace – předložení počtu bytů v majetku MČ Praha 1 + ve
svěření od Hl. m. Prahy
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Předložení počtu bytů (v majetku MČ Praha 1 + ve svěření od HMP)s následujícím
rozdělením, a to ke dni 30.04.2018.
1. Celkový počet bytů určených k pronájmu.
2. Počet bytů s pronájmem na dobu neurčitou.
3. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 2 určených pro privatizaci.
4. Celkový počet bytů s pronájmem na dobu určitou.
5. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 určených pro sociální bydlení + jejich soupis (adresa,
katastrální území, dispozice, plocha, t.č. volný či obsazený?)
6. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 určených pro preferované profese + jejich soupis
(adresa, katastrální území, dispozice, plocha, t.č. volný či obsazený?)
7. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 určených jako byty služební + jejich soupis (adresa,
katastrální území, dispozice, plocha, t.č. volný či obsazený?)
8. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 určených pro jiné než sociální bydlení + jejich soupis
(adresa, katastrální území, dispozice, plocha, t.č. volný či obsazený?)
9. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 tzv. vysoké kategorie + jejich soupis (adresa,
katastrální území, dispozice, plocha, t.č. volný či obsazený?)
10. Počet domů s pečovatelskou službou + jejich adresy, a seznam s jednotlivými počty bytů
s dispozicí, plochou a informací, zda je byt volný či obsazený.
11. Počet ubytoven + jejich adresy, a seznam s jednotlivými počty ubytovacích prostor, vč.
formace, zda se jedná o prostory. č. volné či obsazené.
12. Počet bytů pro azylanty + jejich soupis (adresa, katastrální území, dispozice, plocha,
dispozice vč. informace, zda se jedná o prostory t.č. volné či obsazené?)
Povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15, odst. 1 InfZ z důvodu zneužití
práva na informace žadatelem.
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Žadatel podal Odvolání proti rozhodnutí a Stížnost proti vyřízení žádosti – bylo postoupeno
podle § 16, odst 3 a § 16a, odst. 2 InfZ nadřízenému orgánu – Magistrátu hll. m. Prahy.
(žádost byla podána dne 09.05.2018, rozhodnutí-odmítnutí dne 25.05.2018, odvolání dne
05.06.2018, postoupeno dne 15.06.2018 – postoupeno MHMP dne 14.06.2018 – řešilo
Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
89. Žádost o poskytnutí informace – počet žádostí ze strany uživatele nájemního bytu
pro preferované profese
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Počet žádostí ze strany uživatele nájemního bytu pro preferované profese, v majetku či ve
svěření MČ Praha 1, a to o změnu nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, tj. o
sdělení počtu schválných a neschválených těchto žádostí, s rozdělením na roky 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 – k datu 7.5.2018, dále s rozdělením na
profese:
a) zaměstnanci Policie ČR
b) zaměstnanci Městské policie Praha
c) učitelé
d) zaměstnanci Nemocnice Na Františku
e) ostatní
Byl zaslán počet schválených žádostí o změnu nájemní smlouvy z doby určité na dobu
neurčitou. V období r. 2010 až 2018 (zpracováno ke dni 15.05.2018) byly podány 4 žádosti a
ty byly schváleny.
2. Seznam všech nájemních bytů pro preferované profese, které byly v letech 2010-2018
změněny z nájemního vztahu doby určité na dobu neurčitou a následně zahrnuty do
privatizačního procesu.
Žádné z těchto schválených bytů nebyly dosud zahrnuty do privatizačního procesu.
3. Seznam všech nájemních bytů pro preferované profese – (adresa, katastrální území,
dispozice, plocha, dispozice, u obsazených bytů uvedení měsíčního nájmu a délky nájmu.
Požadovaný seznam byl poskytnut.
Žadateli bylo zasláno Oznámení o stanovení výše úhrady nákladů, které byly uhrazeny a
informace poskytnuty.
(žádost byla podána dne 09.05.2018, oznámení a úhrada dne 18.05.2018, vyřízena dne
21.05.2018– řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor
ÚMČ Praha 1)
90. Žádost o poskytnutí informace – seznam všech volných bytů ke dni 21.02.2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Seznam všech volných bytů ke dni 21.02.2018 s určením katastrálního území, čísla
popisného, ulice, čísla orientačního, velikosti bytového prostoru (informace z webu MČ
Praha 1- bod 46, seznam 1).
Seznam bytů byl poskytnut.
(žádost byla podána dne 09.05.2018 a vyřízena dne 16.05.2018– řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
91. Žádost o poskytnutí informace – sdělení č.j. S UMCP1/069064/2018/VÝS-M-3/136
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Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - sdělení č.j. S UMCP1/069064/2018/VÝS-M-3/136:
- která úřední osoba prováděla místní šetření dne 26.01.2017 v objektu č.p. 135 v ulici
Pod Bruskou, Praha 1 (areál hotelu Hoffmeister).
Úřední osoba Ing. Radek Bukovjan.
(žádost byla podána dne 07.05.2018 a vyřízena dne 24.05.2018– řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
92. Žádost o poskytnutí informace – aktuální nájemní smlouva č. p. 55, Mostecká ulice,
Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - aktuální nájemní smlouva včetně všech dodatků k nájmu na
nebytovou jednotku č. 55/102, v přízemí č. p. 55, k. ú. Malá Strana, Mostecká ulice, Praha 1.
Požadovaná informace byla poskytnuta.
(žádost byla podána dne 09.05.2018 a vyřízena dne 23.05.2018– řešil Odbor technické
a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
93. Žádost o poskytnutí informace – rozestavěné bytové jednotky číslo 757/7, 757/8 a
757/9 – Haštalská, číslo 158/15 v ulici Opatovická, číslo 461/5 v ulici Nebovidská
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - dokumentace rozestavěných bytových jednotek – číslo 757/7,
757/8 a 757/9 v ulici Haštalská, bytová jednotka 158/15 v ulici Opatovická, bytová jednotka
461/5 v ulici Nebovidská:
- kopie veškeré smluvní dokumentace a faktur, které byly podkladem pro platbu ze
strany Městské části Praha 1 a které se vztahovaly k realizaci/zajištění autorského
dozoru na rozestavěné bytové jednotky, jež byly prodány v rámci tzv. II. výběrového
řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek
- kopie veškeré smluvní dokumentace a faktur, které byly podkladem pro platbu ze
strany Městské části Praha 1 a vztahují se ke zhotovení projektové dokumentace a
technické dokumentace k uvedeným bytovým jednotkám
- kopie veškeré smluvní dokumentace a faktur, které byly podkladem pro platbu ze
strany Městské části Praha 1 a které se vztahují k vydání stavebního povolení
- kopie smluv o výstavbě k uvedeným bytovým jednotkám.
Povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15, odst. 1 InfZ z důvodu zneužití
práva informace žadatelem.
Žadatel podal Odvolání proti rozhodnutí – bylo postoupeno podle § 16, odst. 3 2 InfZ
nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy.
(žádost byla podána dne 11.05.2018, rozhodnutí-odmítnutí dne 25.05.2018, odvolání dne
05.06.2018, postoupeno dne 15.06.2018 – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ
Praha 1)
94. Žádost o poskytnutí informace – dokumentace ke stavbě Restaurace Vltava,
Rašínovo nábřeží 2084/1, Praha – Nové město
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – veškerá dostupná dokumentace ke stavbě Restaurace Vltava,
Rašínovo nábřeží 2084/1, Praha – Nové město.
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Žadatelka byla vyrozuměna, že objekt se nachází na území Městské části Praha 2, a proto byla
žádost podle § 14, odst. 5 písm. c) InfZ odložena.
(žádost byla podána dne 15.05.2018, vyřízena-odložena dne 16.05.2018 – řešilo Oddělení
právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
95. Žádost o poskytnutí informace – počet projednávaných přestupků na neoprávněné
provozování živnosti ubytovací služby - Airbnb
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
kolik bylo v kalendářním roce 2017 a v prvních 4 měsících roku 2018 projednáváno přestupků
podle ustanovení § 61 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (dále jen „zákon“)
v souvislosti s neoprávněným provozováním živnosti ubytovací služby podle přílohy č. 4
zákona a podle přílohy č. 1 zákona, kdy byly tyto zjištěny v souvislosti s poskytováním služeb
prostřednictvím technologické platformy známé po d názvem Airbnb.
Bylo vedeno 1 řízení o přestupku podle § 61, odst. 3 písm. a) živnostenského zákona,
(rozhodnutí zatím není v právní moci (ani proti němu nebylo podáno odvolání).
(žádost byla podána dne 17.05.2018 a vyřízena dne 31.05.2018 – řešil Odbor živnostenský
ÚMČ Praha 1)
96. Žádost o poskytnutí informace – poskytování vyhrazených parkovacích míst
zastoupením cizích států
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - poskytování vyhrazených parkovacích míst zastoupením
cizích států:
1. Jakým vnitřním předpisem je upraven postup ÚMČ Praha 1 při poskytování vyhrazených
parkovacích míst zastoupením cizích států, mezinárodních organizací apod., jaký je/není
uplatňován režim časového omezení těchto vyhrazených míst, zda při poskytování těchto
vyhrazených státní je zvažován i počet akreditovaných diplomatů v ČR.
Vyhrazená parkovací místa pro vozidla zastupitelských úřadů apod. se vyhrazují na základě
reciprocity a dále v souladu s platnou legislativou ČR.
2. V jaké vzdálenosti od objektu jsou tato místa poskytována.
Vyhrazená parkovací místa jsou poskytována v okolí zastupitelských úřadů.
3. Aktuální přehled těchto parkovacích míst (včetně časového omezení) na území městského
obvodu Prahy 1.
Na území městského obvodu Prahy 1 se nachází 149 vyhrazených parkovacích míst (bez
časového omezení, popř. pouze pracovní dny).
4. Jaký je důvod, aby Velvyslanectví Srbské republiky mělo 8 míst bez časového omezení.
Důvod vyhrazených parkovacích míst Velvyslanectví Srbské republiky v počtu 8 míst
vyplývá z recipročního přidělování počtu parkovacích míst.
(žádost byla podána dne 18.05.2018 a vyřízena 01.06.2018 – řešil Odbor dopravy ÚMČ
Praha 1)
97. Žádost o poskytnutí informace – kopie žádosti o vydání rozhodnutí záboru – nám.
Jana Palacha na den 21.05.2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - kopie žádosti o vydání rozhodnutí záboru – nám. Jana
Palacha na den 21.05.2018:
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1) Kopie žádosti o vydání rozhodnutí a rozhodnutí **/OOP o** záboru na nám. Jan Palacha
na den 21.5.2018 vč. situačního schématu, pokud není součástí rozhodnutí.
Kopie žádosti byla poskytnuta.
2) Sdělení, kdy (vyvěšeno, sejmuto) bylo rozhodnutí **/OOP vyvěšeno na úřední desce úřadu.
Rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací není vyvěšováno na
úředních deskách a opatření obecné povahy nebylo vydáno.
3) Sdělení, jak se odbor při povolování záboru vypořádal s vedením páteřní cyklotrasy
lokalitou záboru.
Cyklotrasa je pouze směrovým návodem bez konkrétního trasování. V tomto ohledu bylo její
vedení plochou Alšovo nábřeží (i v úseku u Rudolfina) zachováno. U zvláštního užívání
místní komunikace Alšovo nábřeží, Praha 1 ve vedení cyklotrasy nebyla povolena uzavírka,
ale pouze jednotlivé „zábory“ s nutností zachování průjezdu.
(žádost byla podána dne 21.05.2018 a vyřízena dne 04.06.2018 – řešil Odbor dopravy ÚMČ
Praha 1)

98. Žádost o poskytnutí informace – dokumentace k zadávacímu řízení „Oprava fasády
a výkladců – 1. NP bytových domů Kozí 12, U Milosrdných 14, Praha 1 – Staré Město
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – kompletní dokumentace - „Oprava fasády a výkladců – NP
Kozí 12, U Milosrdných 14, Praha 1 – Staré Město
1. Kompletní dokumentace k zadávacímu řízení VZMR „Oprava fasády a výkladců v 1. NP
bytových domů kozí 803/12 a U Milosrdných 804/14, k. ú. Staré Město int. č. zakázky
0967/2017/VZMR, ID: VZ 0036357.
- zadávací podmínky a Výzva k podání nabídky
- nabídka
- vítěznou nabídka
- protokol o otevírání obálek
- protokol o posouzení a hodnocení nabídek a o výběru dodavatele
- oznámení o výsledku
- uzavřenou podepsanou smlouvu
- stanovení předpokládané hodnoty zakázky
2. Vnitřní předpis a směrnice MČ Praha 1,Vodičkova k zadávání veřejných zakázek.
Žadatelce bylo zasláno Oznámení o stanovení výše úhrady nákladů – dosud nebyly uhrazeny.
(žádost byla podána dne 21.05.2018, oznámení dne 04.06.2018 – řešil Kancelář starosty
ÚMČ Praha 1)
99. Žádost o poskytnutí informace – dokumentace – akce Rekonstrukce sklepních kójí U Milosrdných 14, Praha 1 – Staré Město
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – kompletní dokumentace k akci Rekonstrukce sklepních kójí,
U Milosrdných 14, Praha 1 – Staré Město.
1. Kompletní dokumentace k akci Rekonstrukce sklepních kójí ve sklepě U Milosrdných 804/4,
Praha 1.
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Byl poskytnut půdorys 1. podzemního podlaží – sklepní kóje s aktuálními údaji po
rekonstrukci. Na základě tohoto dokumentu došlo k předání sklepních kójí jednotlivým
nájemcům.
2. Vnitřní předpis a směrnice MČ Praha 1, Vodičkova, podle které bylo při rekonstrukci
sklepů postupováno.
Organizační směrnice č. OS 05_02 ze dne 30.03.2005 „Veřejné zakázky a zakázky malého
rozsahu zadávané MČ Praha 1“ byla poskytnuta.
(žádost byla podána dne 02.05 .2018 a vyřízena dne 04.06.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení technicko – provozní ÚMČ Praha 1)
100. Žádost o poskytnutí informace – stanovisko právního oddělení – pronájem
nebytové jednotky č. 55/102, Mostecká 55/3, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace :
- zaslání stanoviska právního oddělení Úřadu městské části Praha 1, které jste poskytli
Komisi obecního majetku MČ Praha 1 k naší žádosti ze dne 19.03.2018 o pronájem
nebytové jednotky č. 55/102 v domě Mostecká 55/3, Malá Strana, Praha 1
- vyjádření Komise obecního majetku k výše uvedené žádosti, kterou jsme, přes urgence
stále neobdrželi, komise žádost projednala 18.4.2018
Povinný subjekt informací nedisponuje, a proto byla žádost v souladu s § 15, odst. 1 InfZ
odmítnuta.
(žádost byla podána dne 23.05.2018 a vyřízena-odmítnua dne 06.06.2018 – řešilo Oddělení
právní, kontrolky a stížností ÚMČ Praha 1)
101. Žádost o poskytnutí informace – rozpis plateb oddělení vnějších vztahů
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Předložení detailního rozpisu realizovaných plateb v oddělení vnějších vztahů, a to od
01.01.2018 do 22.5.2018, s rozpisem – částka, kdy platba byla realizována, komu, za co
(detailní rozpis), na základě jakého titulu (objednávka, smlouva aj.).
2. Předložení detailního rozpisu opodstatněných, avšak dosud nezrealizovaných plateb
v oddělení vnějších vtahů, a to od roku 2010 do 22.5.2018, s rozpisem – částka, kdy platba
byla realizována, komu, za co (detailní rozpis), na základě jakého titulu (objednávka,
smlouva aj.), důvod nezrealizované platby (např. platba není dosud platná aj.).
Povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15.odst. 1 InfZ z důvodu zneužití
práva na informace žadatelem.
Žadatel zaslal Stížnost proti vyřízení a Odvolání proti rozhodnutí o vyřízení žádosti postoupeno nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy, který svoje rozhodnutí dosud
nezaslal.
(žádost byla podána dne 23.05.2018, vyřízena-rozhodnutí dne 25.05.2018, stížnost+odvolání
dne 05.06.2018, postoupeno MHMP dne 15.06.2018 – řešilo Oddělení právní, kontroly a
stížností ÚMČ Praha 1)
103. Žádost o poskytnutí informace – návrh řešení majetkoprávních vztahů – kubistický
kiosek v Bolzanově ulici, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
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1. Jaký konkrétní návrh řešení majetkoprávních vztahů zvolila advokátní kancelář a schválila
MČ Praha 1 v souvislosti s kubistickým kioskem v Bolzanově ulici (ev. č. památky 44551/12040), kde je nyní provozována směnárna.
MČ Praha 1 dosud konkrétní kroky ve věci neschválila, protože probíhají jednání po linii
věcně příslušného radního Tomáše Macháčka s vlastníkem stánku, další jednání ve věci je
naplánováno na červen 2018.
2. Jaká další opatření s výjimkou právních kroků zvolila MČ Praha 1 pro vymožení výpovědi
dle usnesení MČ č. UR17_1303 ze dne 28.11.2017).
Rada MČ Praha 1 dosud o výpovědi nerozhodla, probíhají jednání (viz bod 1 odpovědi), která
by měla vést k vyřešení celé věci, variantou k jednání je i případné odkoupení
rondokubistického kiosku do vlastnictví MČ Praha 1.
3. Z jakého důvodu nebylo možné provést výpověd´ve lhůtě tří měsíců v souladu s ust. čl. III.
odst. 3 Smlouvy o nájmu části pozemku, která byla uzavřena mezi MČ Praha 1 a
L. K., dne 17. prosince 2003?
Článek III. smlouvy výpověd´neřeší, žadatel měl patrně na mysli čl. IV. odst. 3 smlouvy;
k možnosti výpovědi dle tohoto ustanovení smlouvy sdělujeme, že pokud bude
výpověd´nájemci realizována, bude lhůta 3 měsíců ve výpovědi zahrnuta. Rada MČ Praha 1
dosud výpověd´neschválila právě s odkazem na jednání ve smyslu bodu 1 a 2 odpovědi.
(žádost byla podána dne 23.05.2018 a vyřízena ne 06.06.2018 15.06.2018 – řešil Odbor
technické a majetkové správy – oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)
103. Žádost o poskytnutí informace – podklady k důvodové zprávě – citace na jednání
zastupitelstva MČ Praha 1 dne 10.04.2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - podklady k důvodové zprávě, ze které citovala vedoucí
odboru technické a majetkové správy na jednání zastupitelstva MČ Praha 1 dne 10.04.2018:
1. V roce 1996 požádal pan ..o přidělení bytu v Opletalově 20, a to jako občan Prahy 2.
Žádám o podklady k přidělení bytu.
2. V roce 1996 požádala matka pana ..o sousední byt 1+0.
Žádám o podklady k přidělení bytu.
3. O dva roky později se ocitl pan ..na Praze 4, byt měl velikost 75 m2 .
Žádám o podklady, ze kterých je patrné „ocitnutí pana ..na Praze 4“.
4. V roce 2002 požádal pan ..o přidělení náhradního bytu.
Žádám o kopii žádosti o přidělení náhradního bytu z roku 2002.
Požadované podklady byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 24.05.2018 a vyřízena dne 06.06.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
104. Žádost o poskytnutí informace – detailní vyúčtování Reprezentačního plesu Prahy 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – předložení detailního vyúčtování Reprezentačního plesu
Prahy 1, který se uskutečnil dne 20.04.2018 v Paláci Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1,
podrobný popis prodaných vstupenek (k jakým stolům s číselným označením byly vstupenky
prodány, v jakém počtu, a to s rozdělením pro Velký sál, pro Malý sál, příp. další vstupenky,
např. na tzv. „stání“. Za jakou částku tyto vstupenky byly prodány, tj. částka za vstupenku dle
cenové kategorie+částka celková), kde a kým se vstupenky prodávaly.
Celkový počet pozvaných hostů.
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Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 InfZ – žádost je obsahově
shodná s I-87/18, která byla odmítnuta z důvodu zneužití práva na informace. Vzhledem ke
společnému působení obou žadatelů a zcela shodně formulované žádosti se povinný subjekt
domnívá, že pro posouzení zneužití práva na informace je třeba dvě osoby považovat za
propojené.
Žadatel podal Odvolání proti rozhodnutí, které bylo postoupeno nadřízenému orgánu –
Magistrátu hl. m. Prahy – § 16 odst. 2 InfZ.
(žádost byla podána dne 29.05.2018, rozhodnutí - odmítnutí dne 12.06.2018, odvolání dne
18.06.2018, postoupeno MHMP dne 26.06.2018 – řeší Oddělení právní, kontroly a stížností
ÚMČ Praha 1)
105. Žádost o poskytnutí informace – předložení počtu bytů ke dni 30.04.2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Předložení počtu bytů (v majetku MČ Praha 1 + ve svěření od HMP) s rozdělením, a to ke dni
30.04.2018.
1. Celkový pročet bytů určených pronájmu.
2. Počet bytů s pronájmem na dobu neurčitou.
3. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 2 určených pro privatizaci.
4. Celkový počet bytů s pronájmem na dobu určitou.
5. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 určených pro sociální bydlení + jejich soupis (adresa,
katastrální území, dispozice plocha, t. č. volný či obsazený).
6. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 určených pro preferované profese + jejich soupis
(adresa, katastrální území, dispozice plocha, t. č. volný či obsazený).
7. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 určených jako byty služební + jejich soupis (adresa,
katastrální území, dispozice plocha, t. č. volný či obsazený).
8. Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 určených pro jiné než sociální bydlení + jejich soupis
(adresa, katastrální území, dispozice plocha, t. č. volný či obsazený).
9.Počet bytů vyplývajících z bodu č. 3 tzv. vysoké kategorie + jejich soupis (adresa,
katastrální území, dispozice, plocha, t. č. volný či obsazený).
10. Počet domů s pečovatelskou službou + jejich adresy, seznam s jednotlivými počty bytů
s dispozicí, plochou, zda byt je t. č. volný či obsazený.
11. Počet ubytoven + jejich adresy, seznam s jednotlivými počty ubytovacích prostor, vč.
informace, zda se jedná o prostory, zda t. č. volné či obsazené.
12. Počet bytů pro azylanty + jejich soupis (adresa, katastrální území, dispozice, plocha, zda
t. č. volný či obsazený).
Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 InfZ – žádost je obsahově
shodná s I-88/18, která byla odmítnuta z důvodu zneužití práva na informace. Vzhledem ke
společnému působení obou žadatelů a zcela shodně formulované žádosti se povinný subjekt
domnívá, že pro posouzení zneužití práva na informace je třeba dvě osoby považovat za
propojené.
Žadatel podal Odvolání proti rozhodnutí, které bylo postoupeno nadřízenému orgánu –
Magistrátu hl. m. Prahy – § 16 odst. 2 InfZ.
(žádost byla podána dne 29.05.2018, rozhodnutí - odmítnutí dne 12.06.2018, odvolání dne
18.06.2018, postoupeno MHMP dne 26.06.2018 – řeší Oddělení právní, kontroly a stížností
ÚMČ Praha 1)
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106. Žádost o poskytnutí informace – detailní rozpis realizovaných plateb v oddělení
vnějších vztahů od 01.01.2018 do 22.05.2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Předložení detailního rozpisu realizovaných plateb v oddělení vnějších vztahů, a to od
01.01.2018 do22.05.2018, s rozpisem – částka, kdy byla platba realizována, komu, za co, na
základě jakého titulu (objednávka, smlouva aj.).
2. Předložení detailního rozpisu opodstatněných, avšak dosud nezrealizovaných plateb v
oddělení vnějších vztahů, a to od roku 2010 do 22.05.2018, s rozpisem – částka, komu, za
co, na základě jakého titulu (objednávka, smlouva aj.), důvod nezrealizované platby (např.
platba není dosud splatná, aj.)
Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 InfZ – žádost je obsahově
shodná s I-101/18, která byla odmítnuta z důvodu zneužití práva na informace. Vzhledem ke
společnému působení obou žadatelů a zcela shodně formulované žádosti se povinný subjekt
domnívá, že pro posouzení zneužití práva na informace je třeba dvě osoby považovat za
propojené.
Žadatel podal Odvolání proti rozhodnutí, které bylo postoupeno nadřízenému orgánu –
Magistrátu hl. m. Prahy – § 16 odst. 2 InfZ.
(žádost byla podána dne 29.05.2018, rozhodnutí - odmítnutí dne 12.06.2018, odvolání dne
18.06.2018, postoupeno MHMP dne 26.06.2018 – řeší Oddělení právní, kontroly a stížností
ÚMČ Praha 1)
107. Žádost o poskytnutí informace – kopie dopisu, který stavební úřad Praha 1 zaslal
Velvyslanectví Etiopské federativní demokratické republiky
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – kopie dopisu, kterým stavební úřad Praha 1 informoval
Velvyslanectví Etiopské federativní demokratické republiky se sídlem v Berlíně a Ministerstvo
zahraničních věcí, že pohybem v domě č. p. Pod Bruskou 136, Praha 1 mohou být ohroženy
osoby na zdraví a životě a dům je neobyvatelný.
Žadateli bylo zasláno oznámení o stanovení výše úhrady nákladů – § 17 odst. 1 InfZ, náklady
dosud nebyly uhrazeny.
(žádost byla podána dne 31.05 .2018 a oznámení dne 11.06.2018 – řešil Odbor výstavby
ÚMČ Praha 1)
108. Žádost o poskytnutí informace – náklady a rozsah tisku za roky 2015, 2016, 2017
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - rozsah tisku za roky 2015, 2016, 2017:
1. Celkové náklady na nakupování papíru A4, gram. 80g/m a počet takto nakoupených listů –
suma a jednotlivé roky.
2. Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis
spotřební materiál bez papírů a tonerů)- suma za jednotlivé roky.
3. Celkové náklady na tonery, cartige a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro tisk.
4. Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
5. Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren multifunkčních
grafických zařízení.
6. Celkové náklady na zakoupení či pronájem specializovaného SW a HW pořízeného pro
realizaci a monitoring tisku, pokud jde o SW a HW, který nebyl součástí dodávky tiskáren
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či multifunkčních grafických zařízení.
7. Celkový počet funkčních tiskáren a celkový počet multifunkčních grafických zařízení
evidovaných nebo pronajatých k 31.12.2015 a k 31.12.2016 a k 31.12.2017.
8. Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo multifunkční grafické k 31.12.2015
a k 3.12.2016 a k 31.12.2017.
9. Sdělte totožnost hlavního dodavatele papíru, tiskáren a tonerů, jak byl vybrán.
rok

náklady papír

náklady tiskárny

papír A4, gramáž 80 gr
2015

počty

tiskárny a
multifunkční
zařízení

121 532,40 Kč

tonery, cartige
1 719 925,00
489 462,00 Kč
Kč

356 345,00 Kč

54 895,28 Kč

2016

379 436,64 Kč

549 939,10 Kč

9 414,18 Kč
368 213,00 Kč
1 186 114,00
Kč

2017

252 433,83 Kč

1 365 926,00
Kč

1 044 674,00
Kč

dodavatel
počet tiskáren a
papír
grafických zařízení

tiskárny

258

DIGITAL COPIERS
s.r.o.
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

333

MAKRO Cash &
Carry ČR s.r.o.

350

servis, údržba
opravy
413 706,00 Kč

0,00 Kč

1500

323

4750

384 646,00 Kč

0,00 Kč

5040

312

320 511,00 Kč

0,00 Kč

3130

317

tonery

Elpax s.r.o.

DIGITAL COPIERS
s.r.o.
SOFTMARKET, spol.
s r.o.
řešeno průzkumem trhu a objednávkama
DIGITAL COPIERS
s.r.o.

počet
specializovaný počet papírů uživatelů
SW a HW pro A4,balíky, 1 využívajícíc
tisk
1ks á 500 ks tiskáry

SOFTMARKET, spol.
s r.o.
KANTE ZK s.r.o.
DIGITAL COPIERS
s.r.o.
řešeno průzkumem trhu a objednávkama
MAKRO Cash &
DIGITAL COPIERS DIGITAL COPIERS
Carry ČR s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
řešeno průzkumem trhu a objednávkama
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(žádost byla podána dne 04.06.2018 a vyřízena dne 19.06.2018
hospodářská správa ÚMČ Praha 1)

–

řešilo Oddělení

109. Žádost o poskytnutí informace – kopie dokumentů kolaudačních souhlasů
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1) Kopie dokumentu kolaudačního souhlasu a k němu příslušného stavebního povolení
provozovny Vinárna U Sudu, Vodičkova 677/10, Praha 1 (suterén objektu).
2) Kopie dokumentu kolaudačního souhlasu a k němu příslušného stavebního povolení
provozovny Hostinec Hloupý Honza, Školská 1736/12, Praha 1 (suterén objektu).
3) Kopie dokumentu kolaudačního souhlasu a k němu příslušného stavebního povolení
provozovny RODEO Školská, Školská 1325/16, Praha 1(suterén objektu).
4) Kopie dokumentu kolaudačního souhlasu a k němu příslušného stavebního povolení
provozovny CAFÉ KOLÍBKA, Řeznická 1891/10, Praha 1 (suterén objektu).
Žadateli bylo zasláno oznámení o stanovení výše úhrady nákladů – § 17 odst. 1 InfZ, náklady
byly uhrazeny a požadované kopie poskytnuty.
(žádost byla podána dne 06.06.2018, oznámení dne 22.06.2018, vyřízeno dne 26.06.2018 –
řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
110. Žádost o poskytnutí informace – smlouva o nájmu garáže parc. č. 366/2, k. ú. Nové
Město, obec Praha
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Poskytnutí nebo zveřejnění smlouvy o nájmu garáže, parc. č. 366/2, k. ú. Nové Město, obec
Praha, kterou Městská část Praha 1 spravuje – s kým je smlouva uzavřena, jaké jsou sjednané
podmínky nájmu a jaká je sjednaná cena nájmu, zda bylo provedeno výběrové řízení a jakým
způsobem byl nájemce vybrán.
Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 11 odst. 1 písm. b) a § 15 InfZ – na
pozemku parc. č. 366/2, k. ú. Nové Město, obec Praha se žádná garáž nenachází.
(žádost byla podána dne 07.06.2018, rozhodnutí-odmítnutí dne 18.06.2018 – řešil Odbor
technické a majetkové správy - oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)
111. Žádost o poskytnutí informace – umístění zařízení pro provoz farmářských trhů –
Králodvorská ulice, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Jakým způsobem bylo (bude) rozhodnuto o umístění zařízení pro provoz farmářských trhů
v lokalitě Králodvorská, u vchodu OD Kotva, parc. č. 683/2 a 683/1, k. ú. Staré Město,
v termínu od 01.01.2018 – 11.11.2018 (v návaznosti na Rozhodnutí Hlavního města Prahy č.j.
MHMP-342048/2018O4/Zz ze dne 01.03.2018, kterým bylo vyhověno První nemovitostní a.s.
proti Rozhodnutí Městské části Praha 1, Úřadu Městské části, odboru dopravy, a to tak, že
napadené rozhodnutí vydané ÚMČ Praha 1 č.j. UMCP1 207853/2017/ODOP/207ÚWA ze
dne 15.12.2017, kterým tento úřad nepovolil zvláštní užívání pozemní komunikace v Praze 1,
bylo zrušeno a věc byla vrácena ÚMČ Praha 1 k novému projednání a rozhodnutí).
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Odbor dopravy jako silniční správní úřad na území MČ Praha 1 obdržel dne 28.05.2018
storno původní žádosti společnosti První nemovitostní, a.s. ze dne 16.10.2017 v celém
rozsahu na rok 2018.
(žádost byla podána dne 07.06.2018 a vyřízena dne 21.06.2018 – řešil Odbor dopravy ÚMČ
Praha 1)
112. Žádost o poskytnutí informace – přímá volba prezidenta 12. a 13. ledna 2018,
způsob vyřizování žádostí podle zák. č. 106/1999 Sb., v rámci vybraných měst
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1) Jakým způsobem probíhá poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. v rámci
vybraných měst.
Žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
se vyřizují v souladu s ust. 14 odst. 5 písm. d) InfZ, tedy do 15 dnů.
2) Kolik procent občanů využívá své volební právo formou voličských průkazů.
Počet všech vydaných voličských průkazů – 2237, 1. kolo – 856, 2. kolo – 1381.
3) Jaké procento vydaných voličských průkazů není doručeno prostřednictvím České pošty
(resp. není převzato) a je vráceno na úřady jako nedoručená pošta)
Počet nedoručených Českou poštou - 0, počet vrácených jako nepřevzatých - 4.
(žádost byla podána dne 07.06.2018 a vyřízena dne 21.06.2018 – řešil Odbor občansko
správních agend – oddělení správního řízení, Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ
Praha 1)
113. Žádost o poskytnutí informace – bytové projekty – aktuálně probíhající projekty
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Vyhotovení kopií listin - seznam bytových projektů, které evidujeme jak aktuálně probíhající
projekty bytové výstavby ve městské části.
Žadateli bylo zasláno oznámení o stanovení výše úhrady nákladů – § 17 odst. 1 InfZ, náklady
byly uhrazeny a informace poskytnuty.
(žádost byla podána dne 12.06.2018, oznámení dne 27.06.2018, uhrazeno dne 29.06.2018,
vyřízeno dne 03.07.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
114. Žádost o poskytnutí informace – spisová dokumentace k posouzení - jaká advokátní
kancelář
Otázky a odpovědi:
V návaznosti na S UMCP1/119404/2018/VÝS-OD-3/136 - kdy a které advokátní kanceláři a
soudnímu znalci byl zaslána k posouzení spisová dokumentace k domu č.p. 136 v ul. Pod
Bruskou, Praha 1 – Malá Strana, žádám o zaslání kopie průvodních dopisů, event. zadání
požadovaného posouzení.
Žádost není prozatím vyřízena.
(žádost byla podána dne 12.06.2018 – řeší Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
115. Žádost o poskytnutí informace – zástupce tajemníka úřadu
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
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Podle webu MČ Praha 1 je zástupcem tajemníka Ing. Zdeněk Kovářík, ten je současně
místostarostou Prahy 4. Podle §33 zák. č. 234/2014 Sb., je tato funkce neslučitelná s výkonem
státní služby a musí být pozastaven její výkon, podle §65 téhož zákona po dobu pozastavení
nepřísluší státnímu zaměstnanci plat. Na úřední desce MČ Praha 1 je řada usnesení rady,
které předkládal Ing. Zdeněk Kovářík. Co jej činí oprávněným předkládat materiály radě,
byla jeho funkce podle služebního zákona pozastavena a zda mu byl vyplácen plat.
Ing. Zdeněk Kovářík vykonává práci zástupce tajemníka úřadu v režimu zákona č. 312/2000
Sb., o úřednících územních samosprávných celků, z tohoto titulu může v souladu s jednacím
řádem Rady městské části Praha 1 předkládat matriály do jednání rady. Funkci místostarosty
Městské části Praha 4 vykonává v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
Obě funkce by byly neslučitelné, pokud by je vykonával pouze na Praze 4 nebo pouze na
Praze 1 – § 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších
předpisů.
Žádný z uvedených zákonů nevyvolává u jmenovaného kolizi zastávaných funkcí se zákonem
č. 234/2014 Sb., o státní službě a ani mu nemohla být na jeho základě žádná z vykonávaných
funkcí pozastavena.
Ing. Kovářík má s Městskou částí Praha 1, Úřadem městské části Praha 1 uzavřenu pracovní
smlouvu na poloviční úvazek.
(žádost byla podána dne 12.06.2018 a vyřízena dne 26.06.2018
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)

– řešilo Oddělení právní,

116. Žádost o poskytnutí informace pronájem nebytových prostor Skořepka 423/9,
Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - pronájem nebytových prostor Skořepka 423/9, Praha 1:
1. Jakému subjektu byly nebytové prostory na výše uvedené adrese pronajaty v období od
01.07.2017 do 01.06.2018.
2. V případě, že nebytové prostory na výše uvedené adrese byly v období od 01.07.2017 do
01.06.2018 pronajaty, o zpřístupnění nájemní smlouvy mezi nájemcem nebytových prostor a
Městskou částí Praha 1.
3. V případě, že byl v souvislosti s nebytovými prostory na výše uvedené adrese vypsán záměr
Městské částí Praha 1 na jejich pronájem, o jeho poskytnutí, případně zaslání odkazu na
umístění o jeho zveřejnění.
4. V případě, že bylo v souvislosti s nebytovými prostory na výše uvedené adrese konáno
výběrové řízení, o zpřístupnění jeho výsledku.
nebytový prostor v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 423 v k. ú. Staré město, Skořepka 9,
Praha 1, o výměře 199, 10 m2 (evidenční číslo prostoru 101), byl pronajat obchodní korporaci
Prague City Hotels, s.r.o. se sídlem Betlémské náměstí 351/6, Praha 1. Smlouva o nájmu
nebytových prostor číslo 2017/1801 byla uzavřena dne 24.01.2018.
Výběroví řízení na pronájem nebytového prostoru bylo zveřejněno v rámci nabídky volných
nebytových prostor na úřední desce Městské části Praha 1od 19.10.2017 do 02.11.2017.
Výsledek výběrového řízení schválila Rada městské části Praha 1 usnesením číslo
UR17_1290 ze dne 28.11.2017.
(žádost byla podána dne 11.06.2018 a vyřízena dne 25.06.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
117. Žádost o poskytnutí informace – předložení plateb v oddělení vnějších vztahů
Otázky a odpovědi:
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Žádost o poskytnutí informace:
1. Předložení detailního rozpisu realizovaných plateb v oddělení vnějších vztahů, a to od
01.01.2018 do 22.05.2018, s rozpisem – částka,kdy platba byla realizována, komu, za co
(detailní rozpis), na základě jakého titulu (objednávka, smlouva aj.).
2. Předložení detailního rozpisu opodstatněných, avšak dosud nezrealizovaných plateb
v oddělení vnějších vztahů, a to od roku 2010 do 22.05.2018, s rozpisem – částka,kdy
platba byla realizována, komu, za co (detailní rozpis), na základě jakého titulu
(objednávka, smlouva aj.), důvod nezrealizované platby (např. platba není dosud splatná).
Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 Infz z důvodu zneužití
informace žadatelem. Vzhledem k tomu, že žádost je totožná s již obdrženými žádostmi,
povinný subjekt má za to, že se jedná o podání prostřednictvím „spřízněné osoby“ ( povinný
subjekt vycházel z komentáře InfZ, autor Furek, Rothanzl, Jírovec), žádost je obsahově
shodná s odmítnutou žádostí I-101/18.
(žádost byla podána dne 18.06.2018, rozhodnutí-odmítnutí dne 29.06.2018 – řešilo Oddělení
právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
118. Žádost o poskytnutí informace – předložení detailního vyúčtování Reprezentačního
plesu Prahy 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- předložení detailního vyúčtování Reprezentačního plesu Prahy 1, který se uskutečnil
dne 20.04.2018 v Paláci Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1 – podrobný rozpis
prodaných vstupenek (k jakým stolům s číselným označením byly prodány, v jakém
počtu – rozdělení Velký sál, Malý sál, příp. další na tzv. stání ), za jakou částku se
vstupenky prodávaly, tj. částka za vstupenku dle cenové kategorie + částka celkoví),
kde a kým se vstupenky prodávaly.
- předložení celkového počtu pozvaných hostů, kteří obdrželi vstupenku zdarma.
Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 Infz z důvodu zneužití
informace žadatelem. Vzhledem k tomu, že žádost je totožná s již obdrženými žádostmi,
povinný subjekt má za to, že se jedná o podání prostřednictvím „spřízněné osoby“ (povinný
subjekt vycházel z komentáře InfZ, autor Furek, Rothanzl, Jírovec), žádost je obsahově
shodná s odmítnutou žádostí I-87/18.
(žádost byla podána dne 18.06.2018, rozhodnutí-odmítnutí dne 29.06.2018 – řešilo Oddělení
právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)

119. Žádost o poskytnutí informace – počet bytů v majetku Městské části Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Počet bytů v majetku MČ Praha + ve svěření od HMP:
1. Celkový počet bytů určených k pronájmu.
2. Počet bytů s pronájmem na dobu neurčitou.
3. Počet bytů vyplývající z bodu č. 2 určených pro privatizaci.
4. Celkový počet bytů s pronájmem na dobu určitou.
Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 Infz z důvodu zneužití
informace žadatelem. Vzhledem k tomu, že žádost je totožná s již obdrženými žádostmi,
povinný subjekt má za to, že se jedná o podání prostřednictvím „spřízněné osoby“ (povinný
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subjekt vycházel z komentáře InfZ, autor Furek, Rothanzl, Jírovec), žádost je obsahově
shodná s odmítnutou žádostí I-88/18.
(žádost byla podána dne 18.06.2018, rozhodnutí-odmítnutí dne 29.06.2018 – řešilo Oddělení
právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
120. Žádost o poskytnutí informace – celkový počet voličů v jednotlivých ulicích,
domech dle aktuálního seznamu voličů
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Celkový počet voličů v jednotlivých ulicích, v rámci každé z ulic celkové počty voličů
v jednotlivých domech s uvedením jejich čísel popisných a čísel orientačních Městské části
Praha 1dle aktuálního seznamu voličů vedeného dle § 28 zákona č. 491/2001 Sb.
Požadovaný seznam byl poskytnut.
(žádost byla podána dne 18.06.2018 a vyřízena dne 2.06.2018 – řešil
správních agend - oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)

Odbor občansko

121. Žádost o poskytnutí informace – registr na webové stránce – 644 smluv bez uvedené
ceny
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
na webové stránce http://www.hlidacstatu.cz//Subjekt/25649329 je 644 smluv bez uvedené
ceny
- jaké jsou ceny na smlouvách, které Výstaviště a.s. zavedlo do registru, ale neuvedlo
cenu
- důvod neuvedení cen
Žádost byla adresována Výstaviště Praha a.s., Výstaviště 67, 170 00 Praha 7, povinný subjekt
zaslal podateli vyrozumění, že žádost byla v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) odložena.
(žádost byla podána dne 18.06.2018 a vyřízena dne 21.06.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
122. Žádost o poskytnutí informace – veškeré dokumenty obsažené ve spise – Grant na
opravu domovního fondu – SVJ Mezibranská 17, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
zaslání veškerých dokumentů obsažených ve spise, který se týká přidělení grantu na Opravu
domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2018 ve prospěch Společenství vlastníků jednotek
Mezibranská 1592/17 – sídlo Praha 1, Nové Město, Mezibranská 1592/17 , PSČ 110 00.
Žádost není v souladu s ust. § 14 InfZ – žadatel není členem SVJ Mezibranská 17, Praha 1.
Žadatel podal Odvolání, které bylo podle ust. § 16 odst 2 InfZ postoupeno nadřízenému
orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy.
(žádost byla podána dne 21.06.2018 a vyřízena dne 04.07.2018, postoupena dne 08.08.2018 –
řešil radní pro finance a privatizaci ÚMČ Praha 1)
123. Žádost o poskytnutí informace – počet trvale hlášených osob na adrese Bílkova 16,
Praha 1
Otázky a odpovědi:
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Žádost o poskytnutí informace - počet trvale hlášených osob ( jméno, příjmení a datum
narození na adrese Bílkova 16, Praha 1.
Žadatel byl vyrozuměn, že dle § 2 odst. 3 se InfZ nevztahuje na poskytování informací, pokud
zvláštní zákon, v tomto případě zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel upravuje jejich
poskytování. Žadatel je veden jako vlastník nemovitosti, informace mu tedy budou
poskytnuty podle ust. § 10odst. 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel na jeho
písemnou žádost po zaplacení správního poplatku ve výši 50,- Kč.
(žádost byla podána dne 21.06.2018 a vyřízena dne 05.07.2018 – řešil Odbor občansko
správních agend – oddělení osobních dokladů ÚMČ Praha 1)
124. Žádost o poskytnutí informace – smlouva o nájmu garáže, č. jednotky 1187/103, č.
p. 1187, pozemek p. č. 366/1, k. ú-. Nové Město, obec Praha
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - smlouva o nájmu garáže, č. jednotky 1187/103, č. p. 1187,
pozemek p. č. 366/1, k. ú-. Nové Město, obec Praha, kterou Městská část Praha 1 spravuje:
- s kým je smlouva uzavřena, sjednané podmínky nájmu a sjednaná cena nájmu
- zda bylo provedeno výběrové řízení
Část nebytového prostoru (13,1 m2) byla zveřejněna na Úřední desce MČ Praha 1 v době od
03.04.2012 do 17.04.2012 („Nabídka volných nebytových prostorů duben 2012“). Na tuto
část nebytového prostoru byla uzavřena nájemní smlouva číslo 2012/0801 se společností
MMA shop s.r.o. na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 1 ze dne 15.05.2012 usnesením číslo
UR12_0724. Druhá část (13,1 m2) předmětného nebytového prostoru byla zveřejněna na
Úřední desce MČ Praha 1 v době od 10.02.2015 do 24.02.2015, od 13.04.2015 do 27.04.2015,
od 04.09.2015 do 18.09.2015, od 05.11.2015 do 19.11.2015 („Aktuální nabídka volných
nebytových prostorů“) a od 01.02.2016 do 24.10.2016 („Permanentní nabídka volných
nebytových prostorů“). Na tuto část nebytového prostoru byla uzavřena nájemní smlouva
číslo 2016/1665 se společností MMA shop s.r.o. na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 1 ze
dne 15.11.2016 usnesením číslo UR16_1292. Smlouvy o nájmu byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 25.06.2018 a vyřízena dne 09.07.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
125. Žádost o poskytnutí informace – smlouvy - výtah ve společných prostorách v domě
Dlážděná 1491/3, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
smlouvy, na základě níž spol. Meltex s.r.o. postavila v domě Dlážděná 1491/3 výtah ve
společných prostorách a aktuálně jej výhradně užívá.
Požadované dokumenty byly anonymizovány a poskytnuty.
(žádost byla podána dne 26.06.2018 a vyřízena dne 10.07.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy - oddělení privatizace a SVJ ÚMČ Praha 1)
126. Žádost o poskytnutí informace – dodavatelské společnosti TOPO,s.r.o., IČ:
60472391
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
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přehled úhrad (datum, částka, podrobný rozpis/důvod plnění) ze strany ) Úřadu městské části
Praha 1 směrem k dodavatelské společnosti TOPO,s.r.o., IČ: 60472391, a to v letech 20102018 (do 25.06.2018).
Není vyřízena - žadatel podal stížnost na nevyřízení žádosti.
(žádost byla podána dne 26.06.2018, stížnost dne 16.07.2018 – řeší Oddělení právní, kontroly
a stížností ÚMČ Praha 1)
127. Žádost o poskytnutí informace - počet odpadkových košů na území městské části
Prahy na psí exkrementy
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Počet odpadkových košů na území městské části Prahy, u kterých jsou umístěny pytlíky na
psí exkrementy.
257 kusů.
2. Přesná GPS lokalizace odpadkových košů uvedených v bodu 1.
GPS lokalizace odpadkových košů nebyla zaměřena na není proto k dispozici.
(žádost byla podána dne 27.06.2018 a vyřízena dne 11.07.2018 – řešil Odbor životního
prostředí ÚMČ Praha 1)
128. Žádost o poskytnutí informace – kopie dokumentů kontroly živnostenského odboru
MČ Praha 1 u spol. Ameba Production s.r.o. a VOTVÍRÁK
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
kopie dokumentů kontroly živnostenského odboru MČ Praha 1 u spol. Ameba Production
s.r.o. a VOTVÍRÁK s.r.o.
Povinný subjekt poskytne pouze informace, které vznikly v rámci jeho kontrolní činnosti,
informace získané od třeí osoby se neposkytují - § 11 odst. 3 InfZ.
U obou společností byla pořízena fotodokumentace a vypracován záznam z místního zjištění
podle § 3 odst. 2 zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, vypracován protokol - § 12 kontrolního
řádu.
U spol. Ameba Production s.r.o. bylo vydáno usnesení o odložení věci.
Doklady získané od kontrolovaných právnických osob nemohou být dle § 11 odst. 3 InfZ
poskytnuty.
Anonymizované dokumenty, vzniklé při kontrolní činnosti, byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 27.06.2018 a vyřízena dne 17.07.2018 – řešil Odbor živnostenský
ÚMČ Praha 1)
129. Žádost o poskytnutí informace – seznam bytů vedených jako administrativně rozdělené
– sloučení v jeden byt

Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
seznam bytů vedených jako administrativně rozdělené, kterým bylo umožněno sloučení v jeden
byt v období od roku 2000-2011(informace z webu MČ Praha 1 – bod 16).
Křemencova 1647/2, č. 5
Václavské nám. 778/14, č. 10
Široká 96/9, č. 18
Opletalova 1323/15, č. 8
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Revoluční 1202/20, č. 12
Havelská 510/5, č. 4
Zlatnická 1123/9, č. 2
Betlémská 266/7, č. 11
Široká 96/9, č. 21, č. 5
U Bulhara 1655/5, č. 4
Platnéřská 90/13, č. 7 a č. 3
Na Struze 227/1, č. 8
Ve Smečkách 1767/7, č. 12
U Bulhara 1655/5, č. 9
Jindřišská 1759/8, č. 3
Žadatel zaslal stížnost na podání neúplných informací – postoupena dle ust. § 16a odst. 5
nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy.
Zaslána 2. odpověd až po postoupení MHMP: V případě žádosti I-16/18 se stejným obsahem
vyhledal povinný subjekt požadovanou informaci za období 2000-2011 v usn. Rady MČ
Praha 1, zadáním výrazu „administrativně rozdělené“. V usn. rady ze dne 19.04.2004 je
rozhodnutí o sloučení bytů v domě na adrese Elišky Krásnohorské10. Informace byly
poskytnuty v souladu se zněním žádosti – „seznam bytů vedených jako administrativně
rozdělené, kterým bylo umožněno sloučení v jeden byt“. Uvedené usnesení se tohoto
netýkalo, proto adresa Elišky Krásnohorské10 na seznamu nebyla uvedena.
Žadatel podal 2. stížnost, byla postoupena nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy.
(žádost byla podána dne 09.07.2018, 1. stížnost dne 20.07.2018, postoupeno dne 01.08.2018,
odpověd´02.08.2018, 2. stížnost dne 03.08.2018, postoupení 2. stížnosti dne 08.08.2018 – řeší
Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
130. Žádost o poskytnutí informace – povolení výstavby objektu na parcele č. 928/4 – Petřín
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Stavební řízení i územní rozhodnutí, kterým byla povolena výstavba objektu na parcele č. 928/4 –
Petřín, v těsné blízkosti historických objektů, dotčená dokumentace týkající se účelu stavby, vydání
stavebního povolení i případného územního rozhodnutí.
Odbor výstavby ÚMČ Praha 1 vydal na stavbu zvanou „Stavební úpravy objektu spojené se změnou
užívání na kavárnu – palačinkárnu Café Petřín“.
- pravomocné rozhodnutí o stavebním povolení – spis zn. S UMCP1/064678/2013/VÝS-Bu3/633 ze dne 20.05.2013
- pravomocné rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením – spis. zn. S
UMCP1/141769/2013/VÝS-Bu-3/633 ze dne 21.10.2013
- pravomocné rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením – spis. zn. S
UMCP1/120897/2015/VÝS-Bu-3/633 ze dne 27.08.2015
- pravomocné rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením – spis. zn. S
UMCP1/067892/2017/VÝS-Bu-3/633 ze dne 10.05.2017
- pravomocné rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením s prodlouženou lhůtou do
konce roku 2018 – spis. zn. S UMCP1/131000/2017/VÝS-Bu-3/633.
Jak došlo k převodu pozemku č. 928/4 z vlastnictví státu na soukromý objekt.
Jak je stavba regulována a chráněna?
Jak došlo k převodu pozemku č. 928/4 z vlastnictví státu na soukromý subjekt?

Povinný subjekt v této části žádosti vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
§ 15 odst. 1 a § 2 odst. 1 InfZ – informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu.

–

(žádost byla podána dne 09.072018 a vyřízena dne 23.07.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
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131. Žádost o poskytnutí informace – statistika porušování předpisů při jízdě na kole
v pěších zónách v centru Prahy
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1) Statistika o porušování předpisů při jízdě na kole v pěších zónách v centru Prahy.
Porušování předpisů při jízdě na kole městská část neeviduje, eviduje Policie ČR a Městská policie.
2) Statistika podnětů občanů stěžujících si na porušování předpisů ze strany cyklistů v pěších zónách.
Stížnosti přicházejí radnímu pro bezpečnost zpravidla telefonicky, ústně při osobních setkáních a emailem v poměru cca 40-50-10, 10-15 stížností týdně. Na stížnosti je reagováno bezprostředně,
občané požadují odpovědi ihned. Pro stížnost podanou oficiální cestou je lhůta k vyřízení 30 dnů.
3) Nebo jiných relevantních číselných údajů, na jejichž základě vydala Městská část pokyn k realizaci
omezení jízdy cyklistů v pěších zónách v centru Prahy, a to na základě vyjádření radního pro
dopravu Richarda Bureše v rozhovoru pro DVTV dne 30.04.2018.
V době rozhovoru pro DVTV dne 30.04.2018 jsem deklaroval myšlenku, že je schválen nástroj, který
bude aplikován na základě dalšího posouzení. Situace se však vyvíjela jiným směrem, kdy na základ
žaloby a návrhu na předběžné opatření vůči tomuto dopravnímu opatření byl na jednání Rady MČ
Praha 1 předložen materiál „Zajištění bezpečného pohybu chodců na vymezených místech MČ Praha
1“ (UR18_0516), který ukládá vedoucímu odboru dopravy seznámit radu s vypořádáním připomínek
k opatření obecné povahy. dne 28.05.2018 bylo MČ Praha 1 doručeno usnesení Městského soudu
v Praze v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích v Praze 1 a Praze 2 ze dne 11.04.2018 o návrhu žalobce na vydání
předběžného opatření se zamítavým stanoviskem. Na základě tohoto usnesení, ve kterém se mimo jiné
praví, že dopravní opatření nezpůsobí navrhovatelům žádnou vážnou újmu,odbor dopravy, jakožto
silničně správní úřad, po vypořádání všech připomínek k opatření obecné povahy, započal ve své
pravomoci s realizací dopravních opatření

(žádost byla podána dne 10.07.2018 a vyřízena dne 24.0.2018 – řešil zástupce starosty
Richard Bureš MČ Praha 1)
132. Žádost o poskytnutí informace – probíhající územní řízení, stavební řízení v okolí
objektu Melantrich, Václavské náměstí 793/36, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
probíhající územní řízení, stavební řízení a spojené územní a stavební řízení v okolí objektu
Melantrich, Václavské náměstí 793/36, Praha 1, u probíhajících řízení informace:
- počet m2 (nebo počtu bytových jednotek) převažujících využití záměru: bydlení,
administrativa, obchod.
- počet NP záměru
V současné době probíhají řízení u staveb:
1. č. p. 1700, rekonstrukce Národního muzea
2. č. p. 806, stavební úpravy prostoru banky v 1. PP a 1. NP se změnou užívání na prodejnu
3. č. p. 779, stavební úpravy ve 3.-8 NP spojené se změnou užívání bankovního domu na hotel
4. č. p. 776, VII. etapa – kancelářské prostory v 5.-7. NP –budova A Komerční banky .
Jelikož jde o neukončená řízení, nemá povinný subjekt konečnou informaci o počtu m2 (nebo
počtu bytových jednotek) převažujících využití záměru: bydlení, administrativa, obchod…a
počtu NPzáměru. Tyto informace jsou součástí žádosti stavebníka, od kterého žadatel
nepředložil souhlas k vydání informace.
(žádost byla podána dne 10.07.2018 a vyřízena dne 24.07.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
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133. Žádost o poskytnutí informace – výpověd´z nájemní smlouvy – parc. č. 2318/9,
Bolzanova ul. – Kubistický kiosek
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. V jakém je aktuálně stavu“Výpověd´z nájemní smlouvy č. CES 2009/2453 – pronájem části
pozemku č. parc. 2318/9, k. ú. Nové Město, Praha 1 (Bolzanova ul.).
Na jednání Rady MČ Praha 1 dne 17. července 2018 připraven návrh nájemci vypovědět
smlouvu, návrh nebyl projednán a bod byl z jednání stažen. O výpovědi tedy není stále
rozhodnuto a nájemní vztah trvá.
2. Kopie nebo bližší informace a Výpovědi a smlouvě uvedené v předchozím bodě.
Byla poskytnuta kopie smlouvy o nájmu části pozemku č. CES 2009/2453, kopie výpovědi
zaslat nelze - § 23 odst. 4 InfZ – jedná se o neexistující informaci.
3. Informace živnostenského odboru č.j.UMČP1 194929/2017 ze dne 24.11.2017 o aktuálním
stavu provozu tzv. Kubistického kiosku.
Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí bodu č. 3 – „informace živnostenského odboru je
interním sdělením a tedy konkrétním, čistě interním, vnitřním pokynem, který umožňuje
zajistit vnitřní komunikaci povinného subjektu. V souladu s § 11 odst. 1 písm. a) InfZ taková
informace nebude poskytnuta.
Je současně informací, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu a může být
podkladem pro jeho budoucí rozhodnutí v dotazované věci. V souladu s § 11 odst. 1 písm. b)
InfZ taková informace nemůže být poskytnuta.
(žádost byla podána dne 10.07.2018 a vyřízena dne 24.07.2018 – řešil Odbor technické
a majetkové správy - oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)
134. Žádost o poskytnutí informace – nájemní smlouva k bytové jednotce 118/7 Praha 1,
Staré Město, Široká 20
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
nájemní smlouva včetně všech dodatků k bytové jednotce 118/7 Praha 1, Staré Město, Široká
20, případné smlouvy o nahlášení spolubydlícího a uživatelů.
Kopie nájemní smlouvy č. B-02/347 ze dne 17.07.2002 byla poskytnuta.
(žádost byla podána dne 11.07.2018 a vyřízena dne 25.07.2018 – řešil Odbor technické
a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
135. Žádost o poskytnutí informace – Magazín Prahy 1, ročník XXVI, léto 2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Magazín Prahy 1, ročník XXVI, léto 2018, vydaný MČ Praha 1:
1. Celkový počet výtisků.
16 583 ks.
2. Název tiskárny, ve které byl realizován tisk.
UNIPRINT, s.r.o.
3. Cena zakázky za tisk.
Letní číslo magazínu Praha 1 bylo za cenu 196 342,- Kč.
4. Počet výtisků určených k roznosu do poštovních schránek.
14 333 ks.
5. Dodavatel distribuce roznosu do poštovních schránek.
Česká pošta s.p.
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6. Cena za distribuci roznosu do poštovních schránek.
31 044,- Kč.
7. Seznam inzerentů a cena za inzerci pro každého inzerenta.
Neměli jsme žádného inzerenta.
8. Seznam redakční rady.
Ing. Oldřich Lomecký – starosta MČ Praha 1
Daniel Hodek – zástupce starosty
Richard Bureš – zástupce starosty
Tomáš Macháček – člen Rady MČ Praha 1
MUDr. Jan Votoček – člen Rady MČ Praha 1
Mgr. Filip Kračman – člen Rady MČ Praha 1
JUDr. Ivan Solil – člen Rady MČ Praha 1
Mgr. Eva Špačková – člen Rady MČ Praha 1
MgA. Veronika Blažková – tisková mluvčí, vedoucí Oddělení vnějších vztahů ÚMČ Praha 1
(žádost byla podána dne 12.07.2018 a vyřízena dne 26.07.2018 – řešilo Oddělení vnějších
vztahů ÚMČ Praha 1)
136. Žádost o poskytnutí informace – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 12/2017 za
vaši městskou část
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 12/2017 za vaši MČ.
Požadovaná informace byla poskytnuta.
(žádost byla podána dne 12.07.2018 a vyřízena dne 26.07.2018 – řešil Odbor finanční ÚMČ
Praha 1)
137. Žádost o poskytnutí informace – čerpání finančních prostředků z Fondů EU za
programové období 2007-2013, projekty realizované v letech 2014-2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - čerpání finančních prostředků z Fondů EU za programové
období 2007-2013, projekty realizované v letech 2014-2018.
V rámci programového období 2007-2013 byly realizovány níže uvedené projekty.
1- Projekt: Partnerství Comenius Regio
Dotační titul: Program celoživotního učení (LLP)
Fond: akční program Společenství, zaveden rozhodnutím Evropského Parlamentu a
Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15.11.2006, které vstoupilo v platnost dne 14.12.2006
Délka trvání projektu: 01.8.2012 do 31.07.2014
Rozpočet: celkově 686 291,4 Kč, spoluúčast MČ maximálně 82 000 Kč (procenta
spoluúčasti se liší v jednotlivých rozpočtových kapitolách)
2- Projekt: Žofín – tepelné čerpadlo
Dotační titul: Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Fond: ERDF
Délka trvání projektu: 01.6.2009- 30.05.2011
Rozpočet: celkově 9 510 864,05 Kč, spoluúčast MČ 7,5 %
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3- Projekt: Revitalizace zahrady v Jirchářích
Dotační titul: Operační program Praha - Konkurenceschopnost
Fond: ERDF
Délka trvání projektu: 01.11.2014-30.04.2015
Rozpočet: celkově 2 337 771,10 Kč, spoluúčast MČ 7,5 %
4- Projekt: Zefektivnění řízení lidských zdrojů v úřadě městské části Praha 1
Dotační titul: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Fond: ESF
Délka trvání projektu:01.10.2010-30.09.2012
Rozpočet: 6 777 043,50 Kč, spoluúčast MČ 15 %

V rámci programového období od roku 2014 jsou realizovány dva níže uvedené projekty:
5Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání Praha 1
Dotační titul: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Fond: ESF
Délka trvání projektu:01.10.2016-30.09.2018
Rozpočet: 1 606 920 Kč, spoluúčast MČ 5 %, vzhledem k faktu, že projekt stále
probíhá nelze stanovit přesnou částku finančního čerpání
6- Projekt: Bezpečné nakládání s osobními údaji na MČ Praha1
Dotační titul: Operační program zaměstnanost
Fond: ESF
Délka trvání projektu: 01.03.2018-31.10.2019
Rozpočet: 3 065 003 Kč, spoluúčast MČ 5 %, vzhledem k faktu, že projekt stále
probíhá nelze stanovit přesnou částku finančního čerpání
Byla prodloužena lhůta k vyřízení - §14, odst. 7, písm. c).
(žádost byla podána dne 26.07.2018, oznámení o prodloužení dne 08.08.2018 a vyřízena dne
22.08.2018 – řešil Odbor finanční ÚMČ Praha 1)
138. Žádost o poskytnutí informace – dotační řízení v letech 2015-2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - dotační řízení v letech 2015-2018:
1. Celková částka vynaložená z rozpočtu vaší MČ na dotační řízení v jednotlivých letech.
2.Oblasti, ve kterých byly dotace v jednotlivých letech poskytovány , celkový počet projektů
v každé oblasti a celková výše vynaložených finančních prostředků na projekty dané oblasti.
2015
ORJ

0299 Dotace v oblasti životního prostředí

Vynaložené
prostředky
150 000,00 Kč

Počet projektů
22
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0416 Dotace v oblasti sportu
0499 Dotace pro oblast školství a volnéjho času
0554 Dotace - protidrogová prevence
0599

Dotace - protoidrogová politika, sociální oblast a
zdravotnictví

Dotace pro oblast kultury, na rozvoj občanské
0699 společnosti a spolkové činnosti a dotace na
ochranu kulturního dědictví
0899 Dotace na obnovu domovního fondu
Celkem
2016
Vynaložené
prostředky

Počet projektů

124 264,00 Kč

21

5 495 352,00 Kč

36

1 000 000,00 Kč

64

0,00 Kč

0

1 200 000,00 Kč

40

5 844 000,00 Kč

208

24 786 467,00
Kč
38 450 083,00
Kč
2017
Vynaložené
prostředky

43
412

Počet projektů

140 571,00 Kč

29

5 080 000,00 Kč

45

985 000,00 Kč

65

0,00 Kč

0

1 160 000,00 Kč

33

6 440 000,00 Kč

230

3 980 000,00 Kč

25

990 000,00 Kč

67

0,00 Kč

0

1 500 000,00 Kč

35

568 000,00 Kč

195

24 236 550,00
Kč
31 424 550,00
Kč

58
402

59
19 909 000,00
Kč
33 714 571,00
Kč

57
459

2018
Vynaložené
prostředky k
31.7.2018

Počet projektů k
31.7.2018

156 700,00 Kč

24

5 090 000,00 Kč

41

1 131 000,00 Kč

66

400 000,00 Kč

4

514 000,00 Kč

11

6 090 000,00 Kč

254

0,00 Kč
13 381 700,00
Kč

58
458

Celkem 2015-07/2018
Vynaložené
prostředky
571 535,00 Kč
19 645 352,00
Kč

Počet projektů
96
147

4 106 000,00 Kč

262

400 000,00 Kč

4

4 374 000,00 Kč
18 942 000,00
Kč
68 932 017,00
Kč
116 970 904,00
Kč

119
887
216
1 731
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(žádost byla podána dne 26.07.2018 a vyřízena dne 08.08.2018 – řešil Odbor finanční ÚMČ
Praha 1)
139. Žádost o poskytnutí informace – podnikatelské reference dle bodu 4a) Nabídek pro
I. stupeň výběrového řízení o své úspěšnosti firmy N-COMPANY IČ. 27593177
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- jaké podnikatelské reference dle bodu 4a) Nabídek pro I. stupeň výběrového řízení o
své úspěšnosti uvedla firma N-COMPANY IČ. 27593177 ve své nabídce pro první
stupeň výběrového řízení na jednotku:
Malostranské náměstí 38/24, nebytová jednotka č. 102, 1. NP výměra 94,30m2
Mostecká 40/26, nebytová jednotka č. 101, 1. NP, výměra 98,40 m2.
- jaký podnikatelský záměr dle bodu 3) Nabídek pro I. stupeň výběrového řízení nabídla
firma N-COMPANY v nabídce na uvedené jednotky,
Žadateli byly zaslány kopie podnikatelského záměru a obchodní reference společnosti
N-COMPANY z nabídky na nebytové prostory VŘ 25/5-6/2018 Malostranské náměstí 38/24
a Mostecká 40/26.
(žádost byla podána dne 27.07.2018 a vyřízena dne 10.08.2018 – řešil Odbor technické
a majetkové správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
140. Žádost o poskytnutí informace – kopie listin – vybrané bytové projekty na MČ
Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - kopie listin – vybrané bytové projekty na MČ Praha 1:
Křemencova 18
Dlážděná 4
Příčná 4
Štěpánská 27
Úvoz 1
Byly zaslány kopie Rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení, kopie Rozhodnutí o
schválení stavebního záměru a kopie Územní rozhodnutí o změně stavby.
(žádost byla podána dne 30.07.2018 a vyřízena dne 14.08.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
141. Žádost o poskytnutí informace – zda nájemce požádal na konci roku 2017 o změnu
doby nájmu u nebytové jednotky číslo 55/104 v 1. NP domu č. 55, k. ú. Malá Strana,
Mostecká 3, o výměře 47,5 m2.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- zda nájemce požádal na konci roku 2017 o změnu doby nájmu u nebytové jednotky
číslo 55/104 v 1. NP domu č. 55, k. ú. Malá Strana, Mostecká 3, o výměře 47,5 m2
- jaký byl důvod zvýšení nájmu této jednotky, nájemce žádal o prodloužení lhůty, nikoliv
o zvýšení nájmu
Nájemce NP – spol. D.M.J. se sídlem Slepá II 280/13, Praha 4, požádal před uplynutím doby
nájmu o prodloužení nájemní smlouvy, a to dne 04.10.2017 a následně dne 30.11.2017.
Záměr byl zveřejněn podle § 36, odst. 1, zákona č. 131/2000 Sb., na Úřední desce od
22.12.2017 do 05.01.2018.
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Nájemce do zveřejněného záměru přihlásil a nabídl navýšení nájemného. Rada MČ Praha 1
na svém zasedání dne 27.02.2018 došlé záležitosti projednala a rozhodla o schválení uzavření
nájemní smlouvy v souladu se zveřejněným záměrem pro stávajícího nájemce s navýšeným
nájemným.
(žádost byla podána dne 01.08.2018 a vyřízena dne 15.08.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
142. Žádost o poskytnutí informace – S UMCP1/129961/2018/VÝS-M/OD-3/136
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - v návaznosti na S UMCP1/129961/2018/VÝS-M/OD-3/136:
„na základě testu veřejného zájmu tedy dospěl povinný subjekt k závěru, že je dán silnější
veřejný zájem na zajištění řádného a nerušeného výkonu veřejné správy, který převáží nad
subjektivním právem žadatele, byt´garantovaným čl. 17 Listiny základních práv a svobod“ –
zaslání kopie uváděného testu veřejného zájmu a kopie všech souvisejících listin.
Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace- ust. § 15 odst. 1 InfZ –
test veřejného zájmu je právním principem, obsahem správního uvážení, jehož výsledkem
bylo rozhodnutí zdejšího úřadu S UMCP1/12996/2018ÚVÝS-M/OD-3/136, které má žadatel
k dispozici. Požadovanou informaci nemá povinný subjekt k dispozici.
Žadatel podal odvolání, které bylo postoupeno v souladu s ust. § 16 odst. 2 InfZ Magistrátu
hl. m. Prahy.
(žádost byla podána dne 01.08.2018, rozhodnutí-vyřízena dne 06.08.2018, odvolání dne
13.08.2018, předklad na MHMP dne 31.08.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
143. Žádost o poskytnutí informace – správní tresty účinnosti zákona č. 250/2016 Sb.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - od účinnosti zákona č. 250/2016 Sb.:
1. Kolik správních trestů celkově + od každého druhu ÚMČ Praha 1 uložil?
rok 2017 celkem
1574
rok 2018 celkem 1078
napomenutí
14
napomenutí
5
pokuta
1560
pokuta
1073
příkaz na místě
1
příkaz na místě
0
propadnutí věci
25
propadnutí věci
7
zákaz činnosti
0
zákaz činnosti
2
2. V kolika případech ÚMČ Praha 1 upustil od uložení správního trestu?
Ani v jednom případě.
3. V kolika případech ÚMČ Praha 1 upustil od správního trestu podmíněně?
Ani v jednom případě.
4. Přestupkové výkazy/statistiky za rok 2017.
Statistické výkazy za kalendářní rok 2017 se z rozhodnutí MV ČR nevyhotovovaly.
(žádost byla podána dne 02.08.2018 a vyřízena dne 15.08.2018 – řešil Odbor občansko
správních agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)
144. Žádost o poskytnutí informace – objekt MČ využívaný jako školy v přírodě
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Vlastní vaše městská část objekt, který mateřské a základní školy využívají na školy
v přírodě, lyžařské kurzy?
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Městská část Praha 1 zřizuje formou příspěvkové organizace Školu v přírodě a školní jídelnu
Čestice (jižní Čechy). Objekt, který tato organizace využívá ke své činnosti, je ve vlastnictví
Městské části Praha 1, příspěvková organizace je má svěřený na základě zřizovací listiny.
2. V případě, že vlastní, mohou tento objekt využít i školy zřízené jinou městskou částí?
Školu v přírodě a školní jídelnu Čestice mohou využívat i jiné školy, pokud je volná kapacita
(např. o hlavních prázdninách).
3. Poskytuje vaše městská část ze svého rozpočtu příspěvek na školy v přírodě, lyžařské
kurzy? Pokud ano, v jaké výši na 1 žáka/1 den?
Městská část Praha 1 neposkytuje ze svého rozpočtu příspěvek na školy v přírodě ani na
lyžařské kurzy zřizovaným školám. Náklady hradí školy ze svého rozpočtu.
4. Poskytuje vaše městská část ze svého rozpočtu školám finanční prostředky, které by ze
zákona správně měly být hrazeny ze státního rozpočtu? Pokud ano, na co a v jaké roční
výši?
Ne.
5. Poskytuje vaše městská část ze svého rozpočtu školám finanční prostředky nad rámec
provozu? Pokud ano, na co a v jaké roční výši?
Ne.
(žádost byla podána dne 06.08.2018 a vyřízena dne 20.08.2018 – řešilo Oddělení školství
ÚMČ Praha 1)
145. Žádost o poskytnutí informace – počet stromů vysazených MČ Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Počet stromů vysazených městskou částí za období posledních 4 let – nezapočítávat
náhradní výsadby stanovené orgánem státní správy v oblasti ochrany životního prostředí.
2015
2016
2017
2018
17 ks
24 ks
18 ks
zatím 2 ks (většina výsadeb se provádí na podzim)
2. Počet veřejných herních ploch ve správě městské části přístupných bez omezení v členění:
dětská hřiště, sportoviště, fitness, agility hřiště – nezapočítávat herní plochy umístěné
v uzavřených areálech školských či obdobných zařízení ve správě městské části.
Městská část Praha 1 má ve správě 11 dětských hřišt´, která jsou přístupná veřejnosti:
DH Vrchlického sady
DH Františkánská zahrada
DH Lannova
DH Za Haštalem
DH Slovanský ostrov
DH Střelecký ostrov
DH Kampa
DH Pod Karlovým mostem
DH Vojanovy sady
DH Klárov
DH Vlašská
V parku Lannova má Městská část Praha 1 ve správě jedno sportoviště a jedno fitness hřiště,
která jsou otevřena pro veřejnost každý den, jednotlivě podle návštěvních řádů.
3.Objem finančních prostředků za období posledních 4 let z rozpočtu městské části na
realizaci participačních projektů – pouze projekty navržené občany a následně i občany
vybrané.
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V rozpočtu Městské části Praha 1 se žádná položka na participační projekty nenachází.
Komise pro participaci jako poradní orgán Rady MČ Praha 1 přijímá podněty od občanů
a zabývá se jimi, ale neschvaluje žádné investice v této oblasti a rovněž nedisponuje žádným
vlastním rozpočtem.
(žádost byla podána dne 01.08.2018 a vyřízena dne 15.08.2018
prostředí ÚMČ Praha 1)

– řešil Odbor životního

146. Žádost o poskytnutí informace - cíle a prostředky v rámci projektu Rozvoje
občanské společnosti
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - cíle a prostředky v rámci projektu Rozvoje občanské
společnosti:
- od kdy projekt běží
- rozpočet
- dosažené konkrétní výsledky
Žadateli byla zaslána výzva k doplnění zákonných náležitostí - ust. § 14 odst. 2 InfZ.
Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti – ust. § 15 odst. 1 a ust. § 2 odst 4 –
projekt Rozvoje občanské společnosti v rámci činnosti povinného subjektu neexistuje.
(žádost byla podána dne 08.08.2018, výzva dne 08.08.2018, doplnění dne 09.08.2018,
vyřízena-rozhodnutí dne 22.08.2018 – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ
Praha 1)
147. Žádost o poskytnutí informace – seznam povolení zvláštního užívání pro účely
předzahrádky
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1.Seznam veškerých povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro účely předzahrádky.
2.U veškerých povolení uvést časové vymezení povolení zvláštního užívání.
Žadateli byla zaslána Výzva k upřesnění žádosti - ust. § 14 odst. 5, písm. b) InfZ - není
zřejmé, jaká informace je požadována.
Žádost byla upřesněna: rozhodnutí s vymezením platnosti rozhodnutí, kdy jde o povolení
platná v období 09.08.2018 – 31.12.2018 s územním vymezením ulice Michalská,
Melantrichova, U Radnice, Staroměstské náměstí a Malé náměstí.
Žadateli bylo zasláno Oznámení o stanovení výše nákladů – ust. § 17 InfZ – nebyly dosud
uhrazeny.
(žádost byla podána dne 09.08.2018, výzva dne 13.08.2018, upřesněna dne 16.08.2018,
oznámení dne 28.08.2018 – řešil Odbor dopravy ÚMČ Praha 1)
148. Žádost o poskytnutí informace – právně volné byty Skořepka – Uhelný trh č. p. 423,
Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - ke kterému dni byly právně volné byty na adrese Skořepka –
Uhelný trh č. p. 423, Praha 1:
a) bytová jednotka v 5. NP, velikost bytu 3+1, podlahová plocha 115,63 m2
Bytová jednotka je volná od 07.03.2018.
b) bytová jednotka v 5. NP, velikost bytu 3+1, podlahová plocha 137,93m2
Bytová jednotka je volná od 17.05.2018.
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(žádost byla podána dne 13.08.2018 a vyřízena dne 24.08.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)

149. Žádost o poskytnutí informace – postoupení odvolání ze dne 17.05.2016 proti
rozhodnutí č. j. S UMCP1/0693412016/VÝS-Zj-3/136 nadřízenému správnímu orgánu
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - kdy bylo postoupeno mé odvolání ze dne 17.05.2016 proti
rozhodnutí
č.j. S UMCP1/0693412016/VÝS-Zj-3/136 nadřízenému správnímu orgánu
k dalšímu řízení, a to z důvodu, že do dnešního dne není MHMP ve věci rozhodnuto.
Nadřízenému orgánu bylo předloženo předmětné odvolání dne 19.05.2018, nadřízený orgán
dne 04.01.2018. č.j. MHMP 22697/2018, spis- zn. S-MHMP 1935897/2017/STR, sdělil
žadateli, že o předmětném odvolání ze dne 17.05.2016 proti rozhodnutí č.j.
S UMCP1/069341/2016/VÝS-Zj-3/136 již bylo rozhodnuto MHMP rozhodnutím sp. zn. SMHMP 899167/2016/STR ze dne 31.05.2016, nabylo právní moci dne 06.06.2016.
(žádost byla podána dne 13.08.2018 a vyřízena dne 24.08.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
150. Žádost o poskytnutí informace – Reprezentační ples Prahy 1, který se konal dne 20.
dubna 2018 v Paláci Žofín

Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - Reprezentační ples Prahy 1, který se konal dne 20. dubna v Paláci
Žofín:
1. Bylo řadovým občanům umožněno si zakoupit vstupenky do Velkého sálu na Reprezentační ples
Prahy 1? Pokud ano - kolik vstupenek bylo dáno do prodeje, jakým způsobem byly prodávány, kým,
za kolik?
Kolik vstupenek do Velkého sálu bylo skutečně prodáno řadovým občanům bez osobních vazeb na
hostitele?
2. Proč do „VIP salonku“ pro uzavřenou společnost, který e nacházel v těsné blízkosti Velkého sálu,
nebyl umožněn přístup řadovým občanům Prahy 1? Jaký typ vstupenky a nakolik opravňoval ke
vstupu do VIP salonku? Které skupině obyvatel byl vstup do salonku umožněn? Kdo rozhodoval o
tom, komu bude vstup do salonku umožněn?
3. Kdo z úřadu určoval, kolik celebrit a veřejně známých osob bude pozváno a že tuto lidé dostanou
vstupenku zdarma? Kolik celebrit a veřejně známých osob bylo celkem pozváno?
4. Kdo určil, kolik bude vyčleněno vstupenek pro širokou veřejnost a kdo určil, v jaém sále au kterého
stolu bude tato veřejnost sedět?
5. Detailnější informace o prodeji a distribuci vstupenek:
a) celkový počet prodaných vstupenek, včetně čísel stolů, označení sálů, prodejních cen
b) celkový počet vstupenek, které byly poskytnuty zdarma, jejich odhadovaná hodnota, včetně čísla
stolu a označení sálu
c) kdo, jak a kde vstupenky distribuoval
d)kolik vstupenek bylo prodáno dodavatelům zboží a služeb Městské části Praha 1 a v jaké hodnotě?
e) kolik vstupenek bylo bezplatně poskytnuto dodavatelům zboží a služeb Městské části Praha 1 a
v jaké hodnotě?
f.) kolik vstupenek bylo bezplatně poskytnuto nebo prodáno sponzorům plesu?

Žádost nebyla dosud vyřízena.
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(žádost byla podána dne 15.08.2018 – řeší Oddělení vnějších vztahů ÚMČ Praha 1)
151. Žádost o poskytnutí informace – vyplnění dotazníku k GDPR
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – vyplnění dotazníku k GDPR – adresa: goo.gl/j9vrjz.
Adresa neexistuje, proto byla žádost odložena.
(žádost byla podána dne 15.08.2018 a vyřízena - odložena dne 28.08.2018 – řešilo Oddělení
právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
152. Žádost o poskytnutí informace – kopie dokumentů, vztahujících se k úpravám bytu
v domě Maiselova 41/21, Praha 1- Josefov
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
kopie dokumentů, vztahujících se k úpravám bytu v domě Maiselova 41/21, Praha 1- Josefov:
- vyjádření a rozhodnutí všech státních orgánů
- vyjádření a souhlasy stavebních firem, soukromých osob
- plné moci zastupování stavebníka
- zápisy z místních šetření
- kolaudační zápisy stavební plány a zaměření
- fotodokumentace další dokumenty

Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti – § 15 odst. 1 InfZ, § 11 odst. 2 písm.
c) InfZ s odkazem na § 168 odst. 2 stavebního zákona - žadatel nepředložil souhlas vlastníka
stavby ani toho, kdo dokumentaci pořídil.
(žádost byla podána dne 16.08.2018 a vyřízena dne 30.08.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
153. Žádost o poskytnutí informace – aktuální nájemní smlouva k nebytovému prostoru
– přízemí – Karmelitská 270/30, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
aktuální nájemní smlouva k nebytovému prostoru – přízemí – Karmelitská 270/30, Praha 1 –
Malá Strana – vchod do provozovny z Malostranského náměstí 3.
Požadované dokumenty byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 17.08.2018 a vyřízena dne 31.08.2018 – řešil Odbor technické
a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
154. Žádost o poskytnutí informace – stav placeného stání na území Prahy 1 a skutečný
stav průnikové oblasti společnou pro Prahu 1 a Prahu 2
Otázky a odpovědi:
- zda skutečný stav placeného stání na území Prahy 1 a skutečný stav průnikové oblasti,
která je společná pro Prahu 1 a Prahu 2, odpovídají plánu uvedenému na internetové
adrese: http://www.praha1.cz/cps/doprava-parkovani-uklid-69168.html resp.
http://www.praha1.cz/cps/fotoalbum/prunikove_uzemi_ZPS.jpg- (nesoulad skutečného
stavu a plánu, v případě nesouladu sdělit další postup Městské části Praha 1)
- jakým způsobem probíhalo jednání mezi Městskými částmi Praha 1 a Praha 2 o změně
průnikových zón oproti stavu před 01.10.2017 a jaká byla motivace k jejich zúžení.
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Žadatel zaslal žádost elektronicky a zabezpečil dokument proti tisku, byla mu zaslána výzva o
nové zaslání s vysvětlením, že „veškeré písemnosti zaslané Úřadu městské části Praha 1 jsou
pro příjem, označování a evidenci potřeba i v tištěné podobě“. Žadatel zaslal znovu.
(žádost byla podána dne 23.08.2018, výzva dne 27.08.2018, 2. podání dne 19.09.2018,
– řeší Odbor dopravy ÚMČ Praha 1)
155. Žádost o poskytnutí informace – povolování instalace bankomatů provozovaných
společností Euronet Services, spol. s.r.o. – sídlo Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
povolování instalace bankomatů provozovaných společností Euronet Services, spol. s.r.o. –
sídlo Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 na území Městské části Praha 1:
- veškeré stavební povolení, souhlasy s provedením ohlášeného stavebního záměru,
kolaudační rozhodnutí,
kolaudační souhlasy či jiná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, sdělení, pokyny,
veřejnoprávní smlouvy a jakékoli další akty vydané či uzavřené Úřadem MČ Praha 1,
odborem výstavby (/stavebním úřadem) v souvislosti s instalací bankomatu společnosti
Euronet Services, spol. s.r.o. v domě U Bílého beránka
na adrese:
(i) Míšeňská 67/10, Praha 1
(ii) Kaprova 20/3, Praha 1
(iii) Celetná 602/3, Praha 1
(iv) Národní 961/25, Praha 1
(v) v období od 1.1.2013 do data této žádosti (včetně) v souvislosti se žádostí
společnosti Euronet MEKORNET s.r.o. sídlo Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 – Karlín
či jakéhokoliv subjektu
(vi) veškeré oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora dle
§ 117 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, týkající se instalace
bankomatů společnosti Euronet Services, spol. s.r.o. na území MČ Praha 1,
podaných společností Euronet, Mekornet či jakýmkoli jiným subjektem v období od
1.1.2013 do data této žádosti (včetně), včetně veškerých rozhodnutí vydaných
úřadem MČ Praha 1, odborem výstavby (stavebním úřadem v návaznosti na tato
oznámení).
Bankomat není stavbou ani pozemkem dle definice § 2 stavebního zákona.
(žádost byla podána dne 29.08.2018 a vyřízena dne 12.09.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
156. Žádost o poskytnutí informace – kopie smlouvy č.j. OV-7444/62 uzavřené mezi
Národním výborem hl. m. Prahy a Tělocvičnou jednotou Sokol Malá Strana – U Lanové
dráhy 609/3 – Malá Strana,
Otázky a odpovědi:
kopie smlouvy č.j. OV-7444/62 uzavřené mezi Národním výborem hl. m. Prahy a Tělocvičnou
jednotou Sokol Malá Strana – U Lanové dráhy 609/3 – Malá Strana, PSČ 118 00, případně
jejím předchůdcem, T.J. Spartak Ministerstvo strojírenství, na základě které došlo od
01.01.1962 k propůjčení pozemku p. č. 296 v k. ú. Hradčany.
Povinný subjekt vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 15 odst. 1 InfZ, informace není
k dispozici, dokument byl zřejmě vytvořen právními předchůdci současného vlastníka.
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Informace by musela být nejdříve získána, resp. vytvořena, získáním od jiného subjektu,
informací povinný subjekt nedisponuje - § 2 odst. 4 InfZ.
(žádost byla podána dne 30.08.2018 a vyřízena dne 13.09.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)
157. Žádost o poskytnutí informace – kompletní kopie spisového materiálu – UMCP1
124866/2018, R 2535/2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - kompletní kopie spisového materiálu – UMCP1 124866/2018,
R 2535/2018.
Žadateli bylo sděleno, že dle ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 sb., správní řád má právo
nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci, činit si výpisy a
právo pořízení kopie spisu nebo jeho části správním orgánem a zaslal elektronicky v rámci
úkonu nahlížení do spisového materiálu. Není tedy nutností žádat o poskytnutí informace dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Požadované dokumenty byly
žadateli poskytnuty.
(žádost byla podána dne 30.08.2018 a vyřízena dne 12.09.2018 – řešil Odbor občansko
správních agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)
158. Žádost o poskytnutí informace – rizika domu na adrese Maltézské nám. 474/3,
Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - rizika domu na adrese Maltézské nám. 474/3, Praha 1 – zdali
se tento dům nachází v záplavové oblasti či nikoliv.
Dům se nachází v záplavovém území Vltavy, viz mapa:
http://kp.praha1.cz/mapy/povodňová_mapa/
(žádost byla podána dne 03.09.2018 a vyřízena dne 12.09.20187 – řešil bezpečnostní referent
ÚMČ Praha 1)
159. Žádost o poskytnutí informace – seznam vydaných povolení zvláštního užívání
místní komunikace
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – seznam doposud Městskou částí Praha 1, Úřadem městské
části, Odborem dopravy vydaných rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní
komunikace – ulice Navrátilova, Příčná, Řeznická a Školská, a to pro rok 2018 a kopie
předmětných rozhodnutí, zejména s ohledem na rozsah záboru chodníků a vozovky.
Byl poskytnut seznam 13. vydaných rozhodnutí pro výše uvedené lokality.
(žádost byla podána dne 03.09.2018 a vyřízena dne 17.09.2018 – řešil Odbor dopravy ÚMČ
Praha 1)
160. Žádost o poskytnutí informace – počet bytových a nebytových jednotek v domě
Elišky Krásnohorské 123/6, Praha 1, rekonstrukce domu Havelská 5, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace.:
1. Počet bytových a nebytových jednotek v domě Elišky Krásnohorské 6, Praha 1včetně jejich
jednotlivé velikosti v m2.
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- bytová jednotka č. 123/1 (výměra 74,20 m2), nájemní smlouva od 14.12.2015 na dobu
neurčitou, nájemné 111.300 Kč/rok
- bytová jednotka č. 123/7 (výměra 47,20 m2), nájemní smlouva od 18.05.2018 na dobu
neurčitou, nájemné 71.250 Kč/rok
- bytová jednotka č. 123/12 (výměra 49,40 m2), volný byt
- nebytová jednotka č. 123/101 (výměra 101,20 m2), nájemní smlouva od 25.08.2008 na dobu
neurčitou, nájemné 125.865 Kč/rok
- nebytová jednotka č. 123/102 (výměra 56,30 m2), nájemní smlouva od 11.01.2005 na dobu
neurčitou, nájemné 206.189 Kč/rok
- nebytová jednotka č. 123/103 (výměra 43,80 m2), nájemní smlouva od 04.04.2013 na dobu
neurčitou, nájemné 171.636 Kč/rok

2. Výše nájemného v jednotlivých prostorech domu E. Krásnohorské 6 včetně délky trvání
smlouvy (od jakého data do jakého data).
Odpověd´viz bod č. 1.
3. Konkrétní důvody pro rekonstrukci domu Havelská 5 a plánu rekonstrukce.
Důvodem pro rekonstrukci bylo zpřístupnění domu pro širší veřejnost vzhledem k nálezu a
následnému restaurování nástěnných fresek a malovaných dřevěných stropů ve všech
podlažích domu. Bude provedena stavební rekonstrukce.
4. Z daného objektu došlo k dnešnímu dni k vystěhování všech osob? Dům má tedy být
k dnešnímu dni prázdný?
K vystěhování všech osob prozatím nedošlo, probíhají jednání se všemi nájemci bytových
jednotek ve věci přidělení náhradních bytů.
5. Probíhají již v současnosti v Havelské 5 nějaké práce?
Stavební práce v současnosti probíhají.
(žádost byla podána dne 02.09.2018 a vyřízena dne 13.09.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
161. Žádost o poskytnutí informace – aktuální nájemní smlouva k nebytovému prostoru
v přízemí (parc. číslo 203) – Karmelitská 30, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1) Aktuální nájemní smlouva k nebytovému prostoru v přízemí (parcelní číslo 203),
Karmelitská 30, Praha 1- Malá Strana:
- jednotka 270/101 (63,9m2)
- jednotka 270/102 (17,3 m2)
Dotaz byl zasílán 17/8/2018 – přišla neúplná odpověd´(jen na jednotku 270/103).
2) Jaká byla nájemní částka za měsíc za jednotku 270/103 - Karmelitská 30, Praha 1, Malá
Strana za období listopad 2010 a pak za březen 2011.
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Nájemní částka za měsíc listopad 2010 činila 212 594 Kč, za měsíc březen 2011 231 333 Kč
na základě dodatků N-08/053/D4, N-08/053/D5 za jednotku 270/103 společnost LIEMARS
s.r.o. Byla zaslána kopie aktuální nájemní smlouvy na nebytový prostor 270/101, 270/102.
(žádost byla podána dne 04.09.2018 a vyřízena dne 17.09.2018 – řešil Odbor technické
a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
162. Žádost o poskytnutí informace – hudební klub Reduta Jazz Club – budova č. p.
116/1987, pozemek p. č. 822, 823
Otázky a odpovědi:
Prostory, ve kterých se nachází hudební klub Reduta Jazz Club – budova č. p. 116/1987,
pozemek p. č. 822, 823, k. ú. Nové Město, obec Praha, zapsané na LV u Katastrálního úřadu
pro hlavní město Prahu (dále jen „Prostory“):
1. Kopie nájemní smlouvy na prostory, příp. jakékoliv jiné smlouvy, na základě které prostory
užívá současný provozovatel klubu (společnost PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s., IČO
25318136)
Společnost PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s. neevidujeme jako nájemce, v současné době
pronajímáme nebytový prostor č. 116/102 v 1. NP a 1. PP domu Národní 20, Praha 1
společnosti EUROCONCERT, s.r.o. (dříve PRAGOKONCERT JAZZ, s.r.o.) IČ 26433648,
sídlo U Bulhara 3, Praha 1.
2. Alternativně alespoň informace o podmínkách užívání Prostor, zejména době trvání
aktuální smlouvy, okamžiku jejího skončení, výši plnění za užívání Prostor a další podstatné
podmínky smluvního vztahu.
Uvedený nájemce užívá předmětný nebytový prostor na základě smlouvy o nájmu nebytových
prostor č. N-01/110 ze dne 11.07.2001, ve znění pozdějších dodatků (příloha č. 1-3). Tato
smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, aktuální nájemné je ve výši 294.540 Kč/rok. Účel
užívání předmětného nebytového prostoru je jazzový klub a divadlo.
3. Informace o případném plánovaném výběrovém řízení na pronájem prostor po skončení
trvání současné smlouvy a podmínek, za kterých bude možné se jej účastnit.
Odbor technické a majetkové správy, oddělení bytů a nebytových prostor Úřadu městské části
Praha 1 v současné době neplánuje výběrové řízení na výše uvedený nebytový prostor.
(žádost byla podána dne 05.09.20181a vyřízena dne 19.09.2018 – řešil Odbor technické
a majetkové správy - oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
163. Žádost o poskytnutí informace – znalecký posudek - výše obvyklého nájemného,
pronájem plakátovacích ploch a umístění plakátovacího sloupu na území Městské části
Praha 1.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - znalecký posudek, kterým byla určena výše obvyklého
nájemného za pronájem plakátovacích ploch a umístění plakátovacího sloupu na území
Městské části Praha 1.
Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti – požadovaná informace je informací, která
vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu a nemůže být podkladem pro jeho
budoucí rozhodnutí v dotazované věci - § 11 odst. 1 písm. b) InfZ.
(žádost byla podána dne 06.09.2018 a vyřízena dne 20.09.2018 – řešil Odbor technické
a majetkové správy – oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)
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164. Žádost o poskytnutí informace ve věci žádosti o pronájem nebytových prostor –
Mostecká 55/3, Praha 1 ze dne 19.03.2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - žádost o pronájem nebytových prostor – Mostecká 55/3,
Praha 1 ze dne 19.03.2018 a následné vaší odpovědi ze dne 21.05.2018, č.j. UMCP1
110461/2018:
1) Kdy byla naše žádost projednávána na radě města, popř. zastupitelstvu, číslo rozhodnutí,
kterým bylo radou či zastupitelstvem rozhodnuto o odmítnutí žádosti.
Žádost nebyla Radou ani Zastupitelstvem městské části Praha 1 projednávána. Byla
předložena na jednání Komise obecního majetku RMČ Praha 1 a po diskusi byl bod odložen
s tím, že bylo uloženo odboru technické a majetkové správy připravit podklady k dané
nebytové jednotce na příští jednání komise. Na svém dalším jednání dne 18.04.2018 Komise
obecního majetku žádost znovu projednávala se závěrem, že vám doporučila sledovat
vývěsku na pronájem volných nebytových prostor. Dne 22.05.2018 vám byl na základě tohoto
jednání zaslán dopis se závěrem Komise obecního majetku RMČ Praha 1.
2) Které konkrétní osoby jmenovitě o zamítnutí rozhodly?
Hlasování konkrétní osoby jmenovitě nejsou v zápisech uváděna(žadateli byl zaslán výpis ze
zápisu komise včetně hlasování).
(žádost byla podána dne 07.09.2018 a vyřízena dne 21.09.2018 – řešil Odbor technické
a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
165. Žádost o poskytnutí informace – grantový program k podpoře oprav bytového
fondu
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – grantový program k podpoře oprav bytového fondu.
1. Existuje ve vaší městské části nějaký dotační či grantový program sloužící k podpoře oprav
bytového fondu určený pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek?
Ano.
2. Plánuje vaše městská část nějaký dotační či grantový program sloužící k podpoře oprav
bytového fondu určený pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek v následující
době (v příštím roce nebo jiném období)?
Ano.
Byla zaslána výzva k doplnění zákonných náležitostí - § 14 odst. 2 InfZ. Náležitosti byly
doplněny.
(žádost byla podána dne 06.09.2018, výzva dne 07.09.2018 a vyřízena dne 21.09.2018 – řešil
radní pro finance a privatizaci ÚMČ Praha 1)
166. Žádost o poskytnutí informace – zabezpečení ze strany MČ zabránění vyzrazení
nabídek ze záměrů, postup u pronájmu NP č. p. 262, k. ú. Malá Strana, Malostranské
náměstí 2, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Zabezpečení ze strany MČ zabránění vyzrazení nabídek ze záměrů, kde nejsou stanoveny
žádné podmínky (např. otevírání obálek před komisí), tak jak je to běžné ve výběrových
řízeních. Jak je zabezpečeno už od podatelny, kdy je nabídka k záměru otevřena, popř.
předána žadatelem již jako otevřená až po příslušný odbor majetku.
U záměrů je třeba rozlišovat, zda se jedná o záměr uzavření nové nájemní smlouvy či o záměr
uzavření dodatku k nájemní smlouvě. V případě záměrů nové nájemní smlouvy se ve většině
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případů jedná o situaci, kdy je třeba zajistit občanskou vybavenost dané lokality, tzn. je
předem určený účel nájmu. Záměry uzavření dodatku k nájemní smlouvě jsou zveřejňovány
v případech, kdy dochází ke změně podstatných náležitostí již uzavřené nájemní smlouvy
(např. doba nájmu, účel nájmu, nájemné atd.). O všech přijatých nabídkách ke zveřejněným
záměrům městské části je informována Rada městské části Praha 1, která je kompetentním
orgánem ve věci rozhodování o nájmech nebytových prostor. Pro posuzování nabídek u
záměrů nejsou stanoveny podmínky, neboť´se jedná o případy, které je třeba posuzovat ad
hoc.
2. Jak je zabezpečeno, aby nebyla nějaká nabídka k záměru vložena dodatečně a kdo na to
dohlíží.
Všechny dokumenty doručené na Úřad městské části Praha 1 jsou zaevidovány do
elektronického systému a je jim přiděleno pořadové číslo. V tomto systému se zaznamenávají
všechny podstatné náležitosti, a to včetně počtu listů jednotlivých dokumentů. Tento kontrolní
mechanismus je dostatečným zabezpečením proti uvedené manipulaci.
3. Z jakého důvodu není při otevírání obálek ze záměrů stanoven stejný postup jako při
otevírání obálek k výběrovým řízením.
Jak již bylo uvedeno v bodě 1., záměry se při vzniku nájemních vztahů (uzavírání nájemních
smluv) používají výjimečně (především při zajištění občanské vybavenosti dané lokality). Ve
většině případů je pronájem nebytových prostor (uzavírání nájemních smluv) řešen formou
výběrového řízení. Vzhledem k tomu, že záměry a výběrová řízení se používají v odlišných
případech pronájmu nebytových prostor, není při jejich realizaci stanoven stejný postup.
4. Jaký bude další postup úřadu u pronájmu NP Malostranské nám. 2 (viz dopis MČP1
174038/2018 s ohledem na postupy úřadu u ostatních záměrů, kdo se na daný záměr
přihlásil a s jakými nabídkami.
U nebytového prostoru v domě č. p. 262, k. ú. Malá Strana, Malostranské náměstí 2, Praha 1,
nebylo schváleno prodloužení doby nájmu a úprava účelu nájmu (viz usnesení Rady městské
části Praha 1 č. UR18_0927 ze dne 21.08.2018), tudíž bude pokračováno v nájemním vztahu
za stávajících podmínek. Na záměr týkající se změny doby nájmu a účelu nájmu u
předmětného nebytového prostoru se přihlásil pouze žadatel a nabídka mu proto jistě známa.
(žádost byla podána dne 10.09.2018 a vyřízena dne 21.09.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
167. Žádost o poskytnutí informace – z jakého důvodu vypisuje MČ Praha 1 téměř
všechny záměry na NP jako adresné záměry (statistika o počtu zájemců)
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Proč MČ Praha 1 vypisuje téměř všechny záměry na nebytové prostory jako adresné
záměry, i přes to, že se to v metodických pokynech Ministerstva vnitra vysloveně
nedoporučuje.
Městská část Praha 1 při pronájmu nebytových prostor využívá adresné záměra výjimečně,
většinou v případech doplnění občanské vybavenosti v dané lokalitě. Adresné záměry jsou
využívány v případech změn pomstných náležitostí nájemních smluv (doba nájmu, účel
nájmu, nájemné atd.), tzn. při uzavírání dodatků k již existujícím nájemním smlouvám. Tento
postup je zcela v souladu s právními předpisy, judikaturou i metodickým pokynem
Ministerstva vnitra ČR.
2. Zda MČ Praha 1 zpracovanou statistiku, kolik zájemců se přihlašuje na tyto adresné
záměry, kde je přímo v záměru uveden nájemce a účel nájmu nájemce a kolik nájemců se
přihlašuje na výběrová řízení ve shodných lokalitách Prahy 1.
Městská část Praha 1 nemá zpracovanou statistiku.
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3. Jak je zabezpečena povinnost úřadu na transparentní a rovný přístupu zájemců při
dispozicích s obecním majetkem, kterou judikoval Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 20.
června 2012, sp. zn. IV.ÚS 1167/11 v případech záměrů u pronájmu nebytových prostor,
kdy zpravidla není umožněna ani fyzická prohlídka případným zájemcům o pronájem.
Jak již bylo uvedeno v bodě 1.,využívá Městská část Praha 1 záměry u pronájmu nebytových
prostor především při uzavírání dodatků k nájemním smlouvám, tzn. při změnách podstatných
náležitostí nájemních smluv. Zájemnic tedy mají možnost získat potřebné informace o
podmínkách existujícího nájemního vztahu a na základě toho zvolit svůj další postup. při
dispozicích se svěřeným majetkem postupuje Městská část Praha 1 v souladu s dotčenými
právními předpisy, ustálenou judikaturou i vnitřními pravidly schválenými kompetentními
orgány městské části. Tím je zabezpečen transparentní a rovný přístup zájemců při
dispozicích s obecním majetkem.

(žádost byla podána dne 10.09.2018 a vyřízena dne 19.09.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
168. Žádost o poskytnutí informace – rozporování transparentnosti záměrů, šetření
PČR
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Zda nějaká firma v posledním roce rozporovala transparentnost záměrů. V případě, že ano,
žádám o zaslání korespondence, v níž byla rozporována transparentnost.
V posledním roce transparentnost záměrů nerozporovala žádná firma.
2. Zda byl nějaký záměr či výběroví řízení na nebytový prostor v roce 2017 a 2018 šetřen
Policií ČR. V případě, že ano, zaslání daného záměru, kdo byli zájemci o tento
nebytový prostor.
Městská část Praha 1 poskytuje PČR součinnost dle ust. § 8 odst. 1 zák. č. 141/1961 Sb.,
trestní řád, v platném znění, přičemž konkrétní předmět vyšetřování jí není znám.
3. Zda existuje nějaký zájemce o nebytový prostor v roce 2017 a 2018, který svoji nabídku
(na výběrové řízení či záměr) zrušil či stáhl a uvedl jako jeden z důvodu neposkytnutí
informací ze strany MČ Praha 1 nebo netransparentnost.
V roce 2017 a 2018 neexistuje zájemce o pronájem nebytového prostoru, který svoji nabídku
(na výběrové řízení či záměr) zrušil či stáhl a uvedl jako jeden z důvodů neposkytnutí formací
ze strany Městské části Praha 1 nebo netransparentnost.
(žádost byla podána dne 10.09.2018 a vyřízena dne 19.09.2018 – řešil Odbor technické
a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
169. Žádost o poskytnutí informace – privatizace domů s byty v ulici Revoluční, k. ú.
Staré Město a k. ú. Nové Město
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
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privatizace domů s byty v ulici Revoluční, k. ú. Staré Město a k. ú. Nové Město - které domy
s obecními byty byly privatizovány do konce roku 1992, a které do konce roku 1994:
- k. ú. Staré Město – č.p. 655, 1003, 1006, 724, 725, 762, 763, 764, 1044, 767
Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti - ust. § 2 odst. 3 InfZ, poskytnutí informace
upravuje zvláštní zákon, např. zák. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální
zákon).
- k. ú. Nové Město – č.p. 1080, 1081, 1963, 1082, 1083, 1634, 1084, 1200, 1201, 1202,
1246, 1546, 1403, 150.
Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti – ust. § 2 odst. 4 InfZ - povinný subjekt nemá
informaci k dispozici, musela by být nejdříve získána od jiného subjektu.
(žádost byla podána dne 10.09.2018 a vyřízena dne 02.10.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
170. Žádost o poskytnutí informace – předložení dat z účetnictví za období leden 2017 –
31.08.2018 z oddělení vnějších vztahů ÚMČ Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
předložení dat z účetnictví za období leden 2017 – 31.08.2018, a to vzhledem k nedodání
dříve požadovaných materiálů, např. vyúčtování Reprezentačního plesu (2018), dále
k soupisu plateb z oddělení vnějších vztahů, aj.
Povinný subjekt vydal částečné Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - přehled položek roku 2018 –
povinný subjekt je zpracovatelem osobních údajů fyzických osob, které v souladu s 4l. 1 a Čl.
4 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/697 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Byl zaslán přehled položek roku 2017 - informace byly poskytnuty v souladu s § 8b InfZ.
(žádost byla podána dne 21.09.2018 a vyřízena dne 24.10.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
171. Žádost o poskytnutí informace – celková výše veškerých finančních prostředků,
které byly poskytnuty, zaslána apod. Sboru dobrovolných hasičů na Praze 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- celková výše veškerých finančních prostředků, které byly poskytnuty, zaslána apod.
Sboru dobrovolných hasičů na Praze 1 (tj. v jakékoli podobě – např. formou
příspěvků, úhrady pohonných hmot, režijních nákladů SDH, nákupu techniky – výše
pořízeného hasičského auta včetně DPH, cena člunu a další techniky SDH – včetně
DPH, cena kožených bund SDH, uniforem…výše nákladů na opravy a údržbu zázemí
SDH, výše nákladů na reprezentaci a občerstvení pro SDH apod.)
- celková částka poskytnutá SDH (v jakékoli podobě – ve formě příspěvků, dotací ,
finančních výpomocí, odměn, úhrady režijních nákladů atd.), od doby data vzniku
SDH (včetně jakýchkoli výdajů v obsahovém vymezení obdobném pořizovacím
nákladům před vznikem SDH) až ke dni podání žádosti, tj. 24. září 2018.
Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 - IČ: 22875409 (dále jen SDH P1) je zájmové sdružení
občanů a Městská část Praha 1 k této organizaci nemá žádný právní ani finanční vztah. Není
nám známo, jak své finanční prostředky využívá. SDH P1se jako každý jiný spolek může
zúčastnit dotačního řízení. SDH P1tak učinil a obdržel z rozpočtu MČ Praha 1 následující
prostředky:
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2011 – 150.000,- Kč
2012 – 50.000,- Kč + 15.000 ,- Kč – technické zajištění Novomlýnské věže
2013 – 100.000 ,- Kč
2014 – 160.000,- Kč
2015 – 125.000 ,- Kč
2016 – 125.000 ,- Kč
2017 – 100.000,- Kč
2018 – 100.000 ,- Kč
V roce 201 obdržel SDH P1 dotaci 569.800,- Kč na nákup základního vybavení pro plnění
úkolů při likvidaci živelných pohrom (UZ10_0553).
Žadatel podal stížnost na poskytnutí nepravdivé a neúplné informace „ domníval jsem se, že
SDH byl zřízen, podobně jako všechny jednotky sboru dobrovolných hasičů obce – ny
základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně…“
Žadateli nebyly poskytnuty nepravdivé a neúplné informace, žádné jiné informace nemohly
být poskytnuty, protože s nimi MČ Praha 1 nedisponuje.
Stížnost byla s vyjádřením zpracovatele zaslána v souladu s ust. § 16a odst. 5 InfZ
nadřízenému orgánu – Magistrátu hl. m. Prahy.
(žádost byla podána dne 24.09.2018,vyřízena dne 05.10.2018, stížnost dne 15.10.2018,
postoupeno MHMP dne 16.10.2018 – řešil bezpečnostní referent ÚMČ Praha 1)
172. Žádost o poskytnutí informace – anonymizovaná verze pravomocného rozhodnutí
(usnesení) zastavení řízení o přestupku
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
anonymizovaná verze pravomocného rozhodnutí (usnesení) zastavení řízení o přestupku,
kterého se měla dopustit…, vizhttps://www.novinky.cz/domaci/483838-aktivistka-ktera-nademonstraci-nalehla-na-policistu-a-zranila-ho-prestupek-nespachala.html.
Požadovaná anonymizovaná kopie byla poskytnuta.
(žádost byla podána dne 25.09.2018 a vyřízena dne 08.10.2018 – řešil Odbor občansko
správních agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)
173. Žádost o poskytnutí informace – důvod vykácení stromů v ulici Mezibranská,
Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Zpracování projektu zadával Magistrát hl. m. Prahy, jako vlastník parku Čelakovského sady,
tudíž k bodu 1), 2), 3) a 5) přikládáme vyjádření autora návrhu Sadových úprav okolí
Národního muzea.
1) Z jakého důvodu byly vykáceny stromy v ulici Mezibranská mezi vozovkou a chodníkem
mezi budovou Národního muzea a ulicí Čelakovského sady, tj. na pozemku parc. č.
2518/1, katastrální Nové Město.
Obnova části Parku podél Mezibranské ulice je součástí celkové revitalizace Čelakovského
sadů, která probíhá v souvislosti s rekonstrukcí historické budovy Národního muzea a bude
dokončena ke slavnostnímu znovuotevření dne 28.10.2018. Stromy v pásu podél Mezibranské
ulice tvoří významnou zelenou bariéru a jejich nezbytnost v prostoru je nezpochybnitelná.
Porost je ovšem vystaven stresovým faktorům (exhalace, solanka, vibrace). Lípa srdčitá,
majoritní druh původní výsadby, vykazuje velmi nízkou míru tolerance a adaptability na tyto
stresory. V posudku Odborné zdůvodnění kácení vybraných stromů v okolí Národního muzea,

75
Praha (autor David Hora DiS) byly mimo 1 jedince všechny lípy zařazeny do kategorie
perspektivy C, tzn. Stromy neperspektivní s narušenými parametry a absencí projevů vitality.
Bylo nutné přistoupit ke kompletní renovaci tohoto zeleného pásu – založení dlouhodobě
funkčního tříetážového rostlinného společenstva. Mezi základní opatření ke snížení působení
stresových faktorů patří vybudování ochranné opěrné zídky podél ulice Mezibranská,
zamezující rozstřiku solanky, výměna půdního profilu, vybudování drenážního lože. Výběr
všech tří pater je přizpůsoben daným podmínkám, včetně záměru konzervace rostlin použitím
pražského trnovníku.
2) Zda a jaké alternativní varianty namísto kácení byly zvažovány a proč byla vybrána právě
varianta, v rámci níž byly stromy vykáceny.
Jiné alternativy neumožňují zajištění dlouhodobě stabilního pásu izolační zeleně.
Významným faktorem pro rozhodnutí byla skutečnost, že stávající lípy nelze navrátit zpět do
vitálního a prostorově funkčního stavu pro jejich fatální fyziologické poškození. Řešení bylo
generováno na základě zevrubných analýz včetně dvou nezávislých aforistických hodnocení a
s ohledem na limity území z pohledu památkové péče.
3) Co odůvodňovalo kácení stromů a mimo vegetační klid?
Termín kácení byl volen s ohledem na časový harmonogram, koordinaci a míru jednotlivých
stavebních zásahů a nutnost neprodlené podzimní výsadby nových stromů do připraveného
půdního lože.
4) Kopii stanoviska příslušného životního prostředí.
Předmětné stromy nebyly součástí žádosti o povolení kácení, nepodléhaly povolovací
povinnosti, jelikož jejich průměr byl menší než 80 cm.
5) Zda je namísto pokácených stromů plánována náhradní výsadba, jakých konkrétních
stromů, v jakém počtu a stáří, kdy bude provedena.
Skladba navrhované vegetace reflektuje stanovištní podmínky, míru stresu a volí druhy
tolerující sůl a snášející kořenovou konkurenci. Stromové patro bude nově tvořeno 15 ks
trnovníku pražského, vyšlechtěného a prověřeného v Praze pro místní podmínky od 20. let 20.
století. Dobře snáší sůl, vibrace exhalace, prašnost a neláme se jako jiné trnovníky. Jsou
součástí kulturního dědictví Prahy a památkového záměru konzervace rostlin v okolí
Národního muzea spjatého s naší botanickou historií. Zvolená velikost (obvod kmínku 8-10
cm až 10-12 cm) umožňuje lokální interpretaci s možností adaptace trnovníku na dané
podmínky.
6) Jaké prostředky byly vynaloženy na kácení stromů a jaké prostředky jsou rozpočtovány na
náhradní výsadbu?
Vyjádření oddělení investic ÚMČ Praha 1, které provádí část revitalizace parku:
- náhradní výsadba nových stromů – celkem 33 ks za 637 tis. Kč (637 727,- Kč) bez
DPH
- kácení celkem za 176 044,- Kč bez DPH.
(žádost byla podána dne 02.10. 2018 a vyřízena dne 16.10.2018
prostředí ÚMČ Praha 1)

– řešil Odbor životního

174. Žádost o poskytnutí informace – návrh opatření obecné povahy ke stanovení místní
úpravy provozu na místních komunikacích na území MČ Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1) Návrh opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na místních
komunikacích na území MČ Praha 1 podle nařízení č. 19/2017 Sb., kterým se vymezují
oblasti v HMP, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu
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sjednanou v souladu s cenovými předpisy, a to v elektronické verzi, která by měla být
zveřejněna na elektronické úřední desce MČ P1.
2) Opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích na
území MČ Praha 1 podle nařízení č. 19/2017 Sb., kterým se vymezují oblasti v HMP, ve
kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy, a to v elektronické verzi, která by měla být zveřejněna na elektronické
úřední desce MČ P1.
3) Data uveřejnění a svěšení návrhu opatření obecné povahy dle bodu 1) a datum uveřejnění
opatření obecné povahy dle bodu 2) na úřední desce MČ P1.
4) Zda existují na místních komunikacích na území MČ P1 tzv. průnikové zóny, pokud ano, tak
kde, a zda byly zřízeny opatřením obecné povahy dle bodu 2). Návrh opatření obecné
povahy a opatření obecné povahy dle bodů 1), 2) žádám jen k těm místním
komunikacím, které jsou v působnosti ÚMČ P1.
Požadované dokumenty byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 02.10.20181a vyřízena dne 15.10.2018 – řešil Odbor dopravy –
– oddělení dopravně komunikační ÚMČ Praha 1)
175. Žádost o poskytnutí informace - Důvodová zpráva ke schválení změn návštěvních
řádů parků na Střeleckém a Slovanském ostrově, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Důvodová zpráva ke schválení změn návštěvních řádů parků na Střeleckém a Slovanském ostrově (
usnesení UR15_0393 ze dne 31.03.2015), jaké skutečnosti vedly k úpravě provozní doby parků a
kolika hlasy radních bylo toto usnesení schváleno, jaká byla provozní doba výše uvedených parků
před tímto usnesením a na základě jakého dřívějšího rozhodnutí (usnesení bylo definováno jako
první omezení provozní doby parků).

Požadovaný dokument byl poskytnut + přílohy původní návštěvní řád Slovanského ostrova,
schválený usnesením číslo UR11_1301 ze dne 25.1.2011 a původní návštěvní řád
Střeleckého ostrova, schválený usnesením číslo UR13_1185 ze dne 27.08.2013. Úpravy obou
návštěvních řádů schválila rada MČ Praha 1 na jednání dne 31.03.2015, pro usnesení
hlasovalo všech jejích 8 členů.
2. Zda předmětné parky byly vyjmuty z oblastí veřejných prostranství definovaných ve vyhlášce hl. m.
Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (vazba § 7 vyhlášky hl.
m. Prahy č. 5/2001 Sb. na § 14b zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze.

Tato parcela doposud nebyla z vyhlášky vypuštěna, proto zde poplatek za užívání veřejného
prostranství v případě 1 komerčního záboru do loňského roku vybírán byl.
Pokud ne, jaká bude sazba poplatku za případné zvláštní užívání veřejného prostranství na pozemku
č. 2407 v k. ú. Nové Město, a to pro způsoby využívání podle § 2 odst. 1 písm. a)-n) vyhlášky hl. m.
Prahy č. 5/20011 sb., v platném znění.
3. Zda při schvalování omezení provozní doby byl či nebyl vzat v úvahu § 14b zák. č. 131/2000 Sb., o
hl. m. Praze (skutkový stav stávajícího usnesení), kde se nachází definice „veřejným prostranstvím
jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory, přístupné
každému bez omezení,…“.

Definice veřejného prostranství předpokládá neomezený přístup na pozemek po dobu celých
24 hodin, při nejbližší novelizaci vyhlášky č. 5/2011 Sb., proto po konzultaci s právníky
MHMP pravděpodobně požádáme o vypuštění parku na Slovanském ostrově z této vyhlášky.
(žádost byla podána dne 10.10.20181a vyřízena dne 24.10.2018 – řešil Odbor životního
prostředí ÚMČ Praha 1)
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176. Žádost o poskytnutí informace – nájemní smlouva mezi MČ Praha 1 a společností
FOOD LABORATORIES s.r.o.- Haštalská 4, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Nájemní smlouva mezi MČ Praha 1 a společností FOOD LABORATORIES s.r.o. na
nebytové prostory v domě Haštalská 4, Praha 1.
2. Plánek a rozměry předzahrádky provozované toutéž společností na stejné adrese.
Oba požadované dokumenty byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 11.10.2018 a vyřízena dne 31.10.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor, Odbor dopravy – oddělení
komerčních záborů ÚMČ Praha 1)
177. Žádost o poskytnutí informace – členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Městské části Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
kolika skutečných záchranných akcí se účastnili členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů:
1. Počet výjezdů a požárních zásahů u skutečných požárů.
2. Počet poskytnutých technických pomocí (např. padlé stromy, odstranění vosích neb sršních
hnízd, čerpání vody ze zatopených sklepů apod.)
3. Pohotovost v případě nahlášených požárů v Praze (záloha na vlastní stanici).
4. Asistence u zásahů.
Dle § 6 odst. 1 bylo sděleno, že se jedná se o již zveřejněnou informaci, odkázáno na stránky
HZS hl. m. Prahy: http://www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy-menu-informacni-servisstatistiky.aspx.
(žádost byla podána dne 15.10.2018 a vyřízena dne 22.10.2018 – řešil bezpečnostní referent
ÚMČ Praha 1)
178. Žádost o poskytnutí informace – umožnění nahlížení do spisu S UMCP1
212779/2018/Výs-Hd-4/163,
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
umožnění nahlížení do spisu S UMCP1 212779/2018/Výs-Hd-4/163, tedy souhlas s ohlášeným
stavebním záměrem – Úvoz 163/18, Praha 1 – Hradčany.
Žadateli bylo sděleno, že nahlížení do spisu je možné v úředních dnech pondělí a středa.
(žádost byla podána dne 17.10.2018 a vyřízena dne 31.10.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
179. Žádost o poskytnutí informace – objekt svěřený do péče MČ Praha 1- Malostranské
náměstí 38/24, nebytová jednotka č. 102, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - objekt svěřený do péče MČ Praha 1- Malostranské náměstí
38/24, nebytová jednotka č. 102, 1. NP, výměra 94,30 m2 a Mostecká 40/26, nebytová
jednotka č. 101, 1. NP, výměra 98,40 m2
1. Stanovisko Komise obecního majetku Rady městské části Praha 1 konané dne 19.09.2018
k odvolání uchazeče společnosti VITREUS HOLDING s.r.o.
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Na jednání KOMA dne 05.9.2018 byla projednána žádost jednatele společnosti VITREUS
HOLDING s.r.o., který požádal o vysvětlení, z jakého důvodu nebyla ve výběrovém řízení
zařazena jejich nabídka do II. stupně. Proběhla diskuse. Na příštím jednání – 19.09.2018, byl
přítomen zástupce společnosti, který znovu prezentoval svoji nabídku a upřesnil účel nájmu.
Přítomní členové komise odsouhlasili otevření obálky II. stupně společnosti VITREUS
HOLDING s.r.o. KOMA doporučila předložit k projednání Radě MČ Praha 1.
2. Právní stanovisko oddělení právního, kontroly a stížností Úřadu městské části Praha 1 ze
dne 03.10.2018.
MČ Praha 1 zveřejnila dne 29.05.2018na úřední desce Úřadu MČ Praha 1 záměr pronájmu NJ
č. 101 a 102 v domě č. p. 40, k. ú. Malá Strana, Mostecká 26, Praha. Záměr byl z desky
sejmut dne 12.06.2018. Záměr obsahoval formální podmínky pro podávání nabídek na
pronájem dotčených prostor, které MČ Praha 1 standardně stanoví v případě, že nemá
konkrétní představu o využití nabízených prostor. Před prvním kolem jsou vyřazeny nabídky,
které nesplnily všechny vyhlášené podmínky. Komise provdává a vybírá podnikatelské
záměry až z nabídek, které se formálně kvalifikovaly. Podstata výběru sočívá v eliminaci těch
podnikatelských záměrů, jež jsou dle komise pro dané místo nevhodné, samotný výběr se děje
formou usnesení většiny členů komise. Rozhodování probíhá záměrně bez znalosti nabízené
ceny nájmu, aby v konkurenci komerčních nabídek mohly uspět i projekty neziskové či
podnikatelské záměry, které neskýtají vysoký zisk, avšak jsou pro danou lokalitu potřebné
podle sledovaného politického programu. Ve druhém kole jsou zjišťovány nabízené ceny
nájmů a nabídky jsou vzájemně porovnány. Obvykle je poté jako nejvhodnější nabídka
vybrána ta, která obsahuje nabídku nominálně nejvyššího nájemného. V posuzovaném
případě přišlo 17 nabídek, z toho 10 nabídek nesplnilo formální požadavky a byly vyřazeny
ještě před posuzováním obsahu jednotlivých projektů. Komise v souladu s bodem 6 Podmínek
uchazeče porovnala nabídky, jež se kvalifikovaly pro první kolo. Ze sedmi nabídek nebyla do
finále připuštěna nabídka společnosti VITREUS HOLDING s.r.o., a to zřejmě z důvodu
nevhodného podnikatelského záměru. Následně se MČ Praha 1 seznámila s cenovými
nabídkami uchazečů, kteří se kvalifikovali v prvním kole. Druhé kolo výběru probíhalo v radě
MČ Praha 1 a formou usnesení všech přítomných rady vybrala jako nejvhodnějšího zájemce
společnost N. Company, s.r.o., která nabídla nominálně i fakticky nejvyšší nájemné. Přestože
byla nabídka vybraného uchazeče akceptována, komise znovu projednala nabídku vyřazené
společnosti VITREUS HOLDING s.r.o., jejími zástupci byla přesvědčena, že podnikatelský
záměr byl ze strany MČ nesprávně vyložen. Komise za souhlasu společnosti VITREUS
HOLDING s.r.o. protokolárně otevřela její cenovou nabídku a zjistila, že je v porovnání
s ostatními ekonomicky nejvýhodnější.
Městská část Praha 1 postupovala při výběru nájemce jednotek v domě č. p. 40, k. ú. Malá
Strana, Mostecká 27, Praha v souladu se zákonem a vlastními podmínkami pro výběr
nevhodnějšího smluvního partnera. V současné době jsou soutěžené jednotky smluvně vázány
na vybraného uchazeče. Pokud MČ Praha 1 hodlá uzavřít smlouvu s jiným subjektem, musí
nejdříve ukončit právě uzavřenou smlouvu a znovu zveřejnit příslušný záměr podle zákona.
3. Opis odvolání uchazeče společnosti VITREUS HOLDING s.r.o., dle kterého se sestavilo
stanovisko v bodě 1. a 2. a na jehož základě se zrušilo část usnesení č. UR18_0823 ze dne
17.07.2018 v příloze č.1- poř. č. 25/5-6/2018.
Požadovaný dokument byl poskytnut.
(žádost byla podána dne 18.10. 2018 a vyřízena dne 30.10.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
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180. Žádost o poskytnutí informace – schůze Rady městské části Praha 1 – 28. schůze,
usnesení č. UR18_1166 ze dne 16.10.2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - schůze Rady městské části Praha 1 – 28. schůze, usnesení č.
UR18_1166 ze dne 16.10.2018 (dále jen Rozhodnutí). Tím uložila tajemníkovi MČ Praha 1
úkol 2. „pokračovat v optimalizaci – snížení počtu zaměstnanců na 310“.
1. Podrobnější podklady k Rozhodnutí, které ÚMČ poskytl členům Rady pro potřeby jednání
Rady dne 16.10.2018.
Jediným podkladem, na základě kterého rada městské části Praha 1 stanovila dne 156.10.2018
na své 28. schůzi celkový počet zaměstnanců městské části zařazených do úřadu městské
části, byla důvodová zpráva, kterou jsem vypracoval k materiálu číslo BJ2018Ú1857.
Důvodová zpráva je zaslána v příloze.
2. Plán či koncepce optimalizace, na kterou Rozhodnutí odkazuje slovy „pokračovat
v optimalizaci“, a text Rozhodnutí Rady MČ Praha 1, kterým byl takový Plán či koncepce
schválena.
Žádný plán či koncepce optimalizace neexistuje. Rada svým usnesením rozhodla zcela jinak,
než jsem požadoval. Termín, který mi byl pro splnění úkolu stanoven (30.10.2018) byl
nesplnitelný. proto jsem se na radu obrátil ještě jednou, a to na její schůzi konané 23.10.2018
a požádal ji o prodloužení termínu pro splnění úkolu do 31.03.2019. Rada Mému požadavku
vyhověla. S novým požadavkem na stanovení počtu zaměstnanců městské části se obrátím na
novou politickou reprezentaci.
3. Platná kolektivní smlouva, kterou se podle §286 zákoníku práce řídí vztahy mezi
zaměstnanci a zaměstnavatelem na Úřadu MČ Praha 1.
V podmínkách Úřadu MČ Praha 1 nepůsobí odborová organizace, neexistuje proto ani
kolektivní smlouva.
4. Zda má zaměstnavatel vědomí o tom, že jsou zaměstnanci Úřadu MČ Praha 1 organizováni
v odborové organizaci, pokud ano, uvedení názvu takové odborové organizace.
Za dobu působení ve funkci tajemníka úřadu mě zaměstnanci neinformovali o tom, že
zakládali nebo měli v úmyslu založit odborovou organizaci.
(žádost byla podána
tajemník ÚMČ Praha 1)

dne

20.10.20181a

vyřízena

dne

31.10.2018

–

řešil

181. Žádost o poskytnutí informace – důvod zamítnutí usnesení UR18_1187 ze dne
16.10.2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - důvod zamítnutí usnesení UR18_1187 ze dne 16.10.2018.
Nový provozovatel chce pokračovat v činnosti naprosto beze změn. Pouze dochází
k personálním změnám ve vedení.
Materiál byl předložen vedoucí Odboru technické a majetkové správy Úřadu městské části
Praha 1 variantně, tzn. A – schvaluje, B – neschvaluje, rada rozhodla o variantě B. Žadateli
byl poskytnut výpis ze zápisu Rady MČ Praha 1.
(žádost byla podána dne 22.10.20181a vyřízena dne 30.10.2018 – řešilo Oddělení volených
orgánů ÚMČ Praha 1)
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182. Žádost o poskytnutí informace – veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby - počet
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- kolik veřejnoprávních smluv o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu
užívání stavby, které nahrazují územní rozhodnutí, ve smyslu zákona § 78a zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákona, bylo odborem stavebního úřadu Úřadu městské části
Praha 1 jakožto správním orgánem na straně jedné uzavřeno v období od 01.01.2006
do 31.10.2018, vyčíslení každý rok samostatně
- kolik veřejnoprávních smluv o provedení stavby, které nahradí stavební povolení, ve
smyslu § 116 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, bylo odborem stavebního úřadu
Úřadu městské části Praha 1 jakožto správním orgánem na straně jedné uzavřeno
v období od 01.01.2006 do 31.10.2018, vyčíslení každý rok samostatně
- kolik správních rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu
užívání stavby na území, bylo odborem stavebního úřadu Úřadu městské části Praha 1
jakožto správním orgánem na straně jedné uzavřeno v období od 01.01.2006 do
31.10.2018, vyčíslení každý rok samostatně.
Povinný subjekt nevede podrobné evidence podle jednotlivých správních řízení,
veřejnoprávních smluv apod., informaci nemá a musel by ji vytvořit. Podle § 2 odst. 4
InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a
vytváření nových informací. Žádost byla odmítnuta podle § 15 odst. 1 InfZ.
(žádost byla podána dne 25.10.2018 a vyřízena dne 07.11.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
183. Žádost o poskytnutí informace – jméno, příjmení občana a datum narození, údaj
o místu trvalého pobytu
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – jméno, příjmení občana a datum narození, o němž je veden
na ohlašovně údaj o místu trvalého pobytu v objektu, jehož jsem vlastníkem.
Dle § 2 odst. 3 InfZ se zákon nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon,
v tomto případě zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů,
upravuje jejich poskytování. Podle ustanovení § 10 odst. 8 zákona č. 133/2000 Sb., o
evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho
písemnou žádost jméno, příjmení občana a datum narození občana, k němuž vede údaj o
místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu, sdělení musí být vlastníkovi objektu
doručeno do vlastních rukou. v katastru nemovitostí bylo zjištěno, že žadatel má vlastnické
právo k nemovitosti , a proto mu byl výpis osob přihlášených k trvalému pobytu poskytnut.
Výpis byl předán osobně po zaplacení poplatku ve výši 50,- Kč – položka 3 Sazebníku zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
(žádost byla podána dne 30.10.2018 a vyřízena dne 12.11.2018 – řešil Odbor občansko
správních agend – oddělení osobních dokladů ÚMČ Praha 1)
184. Žádost o poskytnutí informace – počet všech obdržených žádostí o informace spolu
s uvedením počtu žádostí vyřízených jednotlivými způsoby
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Počet všech obdržených žádostí o informace spolu s uvedením počtu žádostí vyřízených
jednotlivými způsoby.
2. Počet všech obdržených žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného
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subjektu spolu s uvedením počtu žádostí vyřízených jednotlivými způsoby - za období od
1.1.2018 do 30.9.2018 a za jednotlivé kalendářní roky od roku 2000 do roku 2017 včetně,
případně období, v kterém jsou požadované informace k dispozici.
Požadované informace jsou k dispozici na stránkách Úřadu městské části Praha 1:
https://www.praha1.cz/cps/povinne-zverejnovane-informace.html.
(žádost byla podána dne 01.11.2018 a vyřízena dne 07.11.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
185. Žádost o poskytnutí informace – vyjádření a písemná podání týkající se námitky
podjatosti úředních osob v řízení „Revitalizace spodní části Václavského náměstí úsek
Na Příkopě – Vodičkova“

Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Jaká vyjádření a písemná podání týkající se námitky podjatosti úředních osob vašeho
úřadu v řízení o umístění stavby „Revitalizace spodní části Václavského náměstí úsek Na
Příkopě – Vodičkova“ a v řízení o umístění stavby „Rekonstrukce části vnitrobloku č.p. 852,
835, 837, 896, 900, 1480, Praha, Nové Město, na pozemku parc. č.576, 578, 586/1, 586/2,
586/4, 588, 593, 595, 598, 599, 600, 2306/1, 2376/1 v katastrálním území Nové Město
vypravil váš úřad na nadřízené orgány Magistrát hl. m. Prahy a Ministerstvo pro místní
rozvoj v období od 1.9.2018 dosud.
2. Žádáme o kopie těchto vyjádření a písemných podání včetně příloh.
V období od 01.09.2018 dosud nevypravil zdejší stavební úřad žádná vyjádření a neučinil
písemná podání na Magistrát hl. m. Prahy ani na Ministerstvo pro místní rozvoj ve věci
námitky podjatosti úředních osob v řízení o umístění stavby „Revitalizace spodní části
Václavského náměstí úsek Na Příkopě – Vodičkova“ a „Rekonstrukce části vnitrobloku č. p.
852, 835, 837, 896, 900, 1480, Praha, Nové Město, na pozemku parc. č.576, 578, 586/1,
586/2, 586/4, 588, 593, 595, 598, 599, 600, 2306/1, 2376/1 v katastrálním území Nové Město.
(žádost byla podána dne 05.11.2018 a vyřízena dne 19.11.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
186. Žádost o poskytnutí informace – povolení ohledně stavby č. p. 164, Úvoz 16
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
zda a jaká byla v roce 2018 vydána Stavebním úřadem Městské části Praha 1 povolení
ohledně stavby č. p. 164, Úvoz 16, např. stavební povolení či ohlášení stavby, případně, zda a
jaká byla vydána výzva k odstranění závad ohledně totožné stavby.
Během roku 2018 neeviduje stavební úřad žádné probíhající řízení, ve kterém bylo vydáno
stavební povolení nebo ohlášení stavby, případně výzvy k odstranění závad ohledně
předmětné stavby.
(žádost byla podána dne 05.11. 2018 a vyřízena dne 19.11.2018
ÚMČ Praha 1)

– řešil Odbor výstavby

187. Žádost o poskytnutí informace – seznam bytů prodaných v letech 2015 a 2016
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1) Seznam bytů, které Městská část Praha 1 prodala v letech 2015 a 2016, přičemž u každého
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bytu žádám jeho adresu a výměru a subjekt (at´už fyzická nebo právnická osoba), kterému
byl tento byt prodán včetně ceny, za kterou byl prodán.
2) Údaje o subjektech, kterým byl byt prodán, přičemž tyto údaje požaduji v rozsahu § 8b
odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Povinný subjekt zaslal žadateli oznámení o úhradě, náklady dosud nebyly uhrazeny.
(žádost byla podána dne 06.11.20181, oznámení dne 16.11.2018 – řešil Odbor technické
a majetkové správy – oddělení privatizace a SVJ ÚMČ Praha 1)
188. Žádost o poskytnutí informace – Skořepka 9, Praha 1 od roku 2003 - 2017
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – Skořepka 9, Praha 1 od roku 2003 – 2017:
- informace o finančním zůstatku obdržené v různých formách od účetního oddělení.
V současné době evidujeme nedoplatek na nájemném nebytovou jednotku č. 423/101 v domě
č. p. 423 k. ú. Staré Město, Praha 1 ve výši 235.216,- Kč bez příslušenství a částku 110.000,Kč jako smluvní pokutu za pozdní vyklizení dotčeného nebytového prostoru. V tomto smyslu
byly žadateli již dříve (25.10.2018) poskytnuty podrobné informace o vývoji dluhu na
nájemném, včetně faktury společnosti PRAGOCONDRESS, s.r.o. za vyúčtování vody.
k bytu č. 19 neevidujeme žádný finanční zůstatek. Byl zaslán přehled předpisů a plateb.
- informace technického oddělení o přijetí soudně uznaného posudku, informace týkající
se zákonů a předpisů společnosti městská část o zacházení se zbývajícími investicemi
v objektu.
Městská část Praha 1 obdržela od společnosti CULINARIUM, s.r.o. znalecký posudek č.
703/2017, jímž bylo oceněno zhodnocení nebytové jednotky č. 423/101 v domě č. p. 423 k. ú.
Staré Město, Praha 1, ke dni 6. ledna 2017 na částku 678.769,- Kč oproti roku 2014.
Způsob vypořádání zhodnocení – v nájemní smlouvě bylo v čl. III odst. 5 uvedeno, že
nájemce může stavební úpravy na předmětu nájmu provádět pouze s písemným souhlasem
pronajímatele. Tento souhlas nájemce nepředložil.
Zákon v tehdy platném ustanovení § 667 přiznává nárok na vypořádání zhodnocení jen
v případě, že stavební změny nájemce provedl se souhlasem pronajímatele. Z toho důvodu lze
mít za to, že dokud nájemce tento souhlas neprokáže, nevzniká mu nárok na vypořádání
zhodnocení, ani kdyby bylo bývalo neoprávněným postupem nájemce vzniklo.
(žádost byla podána dne 06.11.2018 a vyřízena dne 10.12.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
189. Žádost o poskytnutí informace – dopravně inženýrské rozhodnutí - Dvořákovo
nábřeží, přilehlé náplavky
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - dopravně inženýrské rozhodnutí - Dvořákovo nábřeží,
zejména přilehlé náplavky Dvořákova nábřeží.
Místní komunikace Dvořákovo nábřeží, Praha 1 je ve státní správě Odboru dopravních agend
Magistrátu hl. m. Prahy.
Žadateli bylo zasláno stanovení místní a přechodné úpravy silničního provozu v Praze 1 do
lokality Dvořákovo nábřeží - nízké nábřeží – náplavka společně s plánky.
(žádost byla podána dne 06.11.2018 a vyřízena dne 16.11.2018 – řešil Odbor dopravy ÚMČ
Praha 1)
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190. Žádost o poskytnutí informace – seznam bytových projektů bytové výstavby,
realizovaných na území Městské části Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - seznam bytových projektů bytové výstavby jako aktuálně
probíhající.
Žadateli bylo zasláno oznámení o výši nákladů, které byly uhrazeny a informace poskytnuty.
(žádost byla podána dne 07.11.2018, oznámení dne 22.11.2018 a vyřízena dne 27.11.2018 –
řešil Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
191. Žádost o poskytnutí informace – seznam záměrů, jež byly zveřejněny po volbách 5
a 6/10/2018 a jimiž Městská část Praha 1 chtěla prodlužovat nájemní smlouvy
nebytových prostor na 3 a více let.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
seznam záměrů, jež byly zveřejněny po volbách 5 a 6/10/2018 a jimiž Městská část Praha 1
chtěla prodlužovat nájemní smlouvy nebytových prostor na 3 a více let. Údaje:
-

IČO a název zájemce o prodloužení nájmu nebytového prostoru
lokalita nebytového prostoru + plocha m2
pořadové číslo záměru
datum zveřejnění
datum a číslo usnesení rady města, kterými rada schválila prodloužit nájemní dobu na
3 a více let a na jejichž základě byl posléze zveřejněn záměr.
Nejedná se o záměry, ale o seznam žádostí nájemců nebytových prostor, kteří požádali o
projednání jejich žádostí o prodloužení nájemních smluv a Městská část Praha 1tímto dle § 36
odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., záměr zveřejnila.
Haštalská 796/3, žádost nájemce z 9/2018, záměr zveřejněný v době od 09.10.2018 do
23.10.2018, schváleno dne 30.10.2018,
Havelská 525/4, žádost nájemce z 9/2018, záměr zveřejněný v době od 12.10.2018 do
26.10.2018, nebylo schváleno dne 06.11.2018,
Dlouhá 923/5, žádost nájemce z 9/2018, záměr zveřejněný v době od 29.10.2018 do
12.11.2018, schváleno dne 13.11.2018,
Pařížská 119/14, žádost nájemce z 10/2018, záměr zveřejněný v době od 18.10.2018 do
01.11.2018, nebylo schváleno dne 06.11.2018
Újezd 394/39, žádost nájemce z 10/2018, záměr zveřejněný v době od 18.10.2018 do
01.11.2018, schváleno dne 06.11.2018,
Železná 493/20, žádost nájemce z 5/2018, 6/2018 a následně 10/2018 , záměr zveřejněný
v době od 18.10.2018 do 01.11.2018, nebylo vyhodnoceno, Rada MČ Praha 1 dne 06.11.2018
nepřijala žádné usnesení.
(žádost byla podána dne 08.11. 2018 a vyřízena dne 22.11.2018 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
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192. Žádost o poskytnutí informace – záměr podle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.,
na pronájem části nebytového prostoru – část nebytové jednotky č. 56/101 v NP
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
záměr podle § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., na pronájem části nebytového prostoru –
část nebytové jednotky č. 56/101 v NP, 4 osvětlené vitríny na zdi nebytové jednotky, pořadové
číslo 51/7-8/2016/Z (usnesení číslo UR16_0857 ze dne 18.7.2016) doba vyvěšení 22.7.2016 –
5.8.2016 – zda výše specifikovaný záměr byl vyhlášen jako veřejná zakázka nebo soutěž.
Nejednalo se o veřejnou zakázku. Definice veřejné zakázky byla upravena zákonem č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zrušena ke dni 01.10.2016), § 7.
(žádost byla podána dne 09.11.2018 a vyřízena dne 16.11.2018 – řešil Odbor technické
a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
193. Žádost o poskytnutí informace - seznam řízení, která byla Městskou částí Praha 1,
odborem výstavby v tomto roce vedena a která se týkala pozemku parc. č. 2512
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
seznam řízení, která byla Městskou částí Praha 1, Úřadem městské části, odborem výstavby
v tomto roce vedena a která se týkala pozemku parc. č. 2512 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), p výměře 1.874 m2, v k. ú. Nové Město, který je zapsán v katastru nemovitostí
vedeném katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu
vlastnictví 1143, pro obec Praha a katastrální území Nové Město, zároveň žádáme o
poskytnutí kopií.
Povinný subjekt neeviduje žádné řízení na předmětnou parcelu.
(žádost byla podána dne 14.11.2018 a vyřízena dne 26.11.2018 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
194. Žádost o poskytnutí informace – soukromoprávní či veřejnoprávní smlouvy mezi
MČ Praha 1 a Domus International, spol. s.r.o.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
zda byly ode dne 01.01.2016 do dnešního dne uzavřeny mezi Městskou částí Praha 1 (IČO:
00063410, se sídlem Vodičkova 681/18, Praha 1, 110 00) na straně jedné a Domus
International, spol. s.r.o. (IČO: 27238725, se sídlem Zlatnická 1124/7, Praha 1,110 00)
soukromoprávní či veřejnoprávní smlouvy.
Městská část Praha 1 neuzavřela od 01.01.2016 do dne obdržení žádosti žádné
soukromoprávní ani veřejnoprávní smlouvy.
(žádost byla podána dne 15.11.2018 a vyřízena dne 26.11.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
195. Žádost o poskytnutí informace – technické prostředky – možnost podpisu
prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikované elektronické
pečeti
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
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-

jaké technické prostředky byly použity pro zajištění možnosti podpisu prostřednictvím
kvalifikovaného elektronického podpisu a prostřednictvím kvalifikované elektronické
pečeti
Pro kvalifikovaný elektronický podpis používáme USB Token MINILECTOR-S-EVO
s čipovou vylamovací kartou. Jedná se o certifikovaný HW splňující veškeré požadavky dané
zákonem. č. 297/2016 Sb. a nařízením EU č. 910/2014 /eIDAS/. MČ Praha 1 je držitelem
kvalifikovaného certifikátu pro elektronické pečeti. Ten je umístěn na chráněném serveru,
nikoli ve specielním úložišti certifikovaném dle eIDAS, to z důvodu: úřad o naší velikosti,
aby užíval efektivně e-pečet´, musí ji vydávat automat pro „strojové“ pečetění. Tzv. HSM
modul (privátní klíč uložen na kvalifikovaném prostředku pro vytváření kvalifikovaných
elektronických pečetí) je k dispozici (v Evropě) od jednoho výrobce v ceně milióny Kč.
Předpokládá se zajišťování elektronických pečetí formou služby. Na věci intenzivně pracuje
dodavatel elektronické spisové služby, spolupracuje se dvěma firmami, které začaly nabízet
zavádění takové služby. nicméně se doladˇuje příslušné HW a SW řešení.Řešení pro „ruční!
pečetění není pro úřad technicky vhodné ani efektivní. Službu e-pečeti zatím substituujeme
požíváním kvalifikovaných elektronických podpisů, kde vybavení máme plně vyřešeno. Úřad
není poskytovatelem automatických výpisů.
- v jaké výši byly vynaloženy finanční prostředky na přijetí těchto technických
prostředků (tedy finanční prostředky na přijetí technických prostředků pro zajištění
možnosti podepisovat elektronické dokumenty prostřednictvím kvalifikovaného
elektronického podpisu a prostřednictvím kvalifikované elektronické pečeti zvlášt´)
Cena sestavy USB Token plus čipová karta 650,- bez DPH, tj. 786,50,-Kč s DPH ve výši
21%.
Bylo pořízeno 125 tokenů. Celkem náklady na tento certifikovaný HW činily 98312,50,- Kč
s DPH.
- kolik pracovníků vaší organizace, v souhrnu, má oprávnění podepisovat elektronické
dokumenty prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu a kolik pro
podepisování prostřednictvím kvalifikované elektronické pečeti, prosím o sdělení osob
v rámci jednotlivých odborů a oddělení
Oprávnění podepisovat elektronické dokumenty prostřednictvím kvalifikovaného
elektronického podpisu má aktuálně 111 pracovníků. Počet fluktuuje z důvodu
„fluktuace“ pracovníků naší organizace a též střídáním volených osobností po obecních
volbách. K pojmu oprávnění podepisovat elektronické dokumenty je nutno mít poznámku
– v systému CzechPOINT@Office provádí část uživatelů ověřování údajů, není cílem
vznik reálně podepsaného dokumentu. kvalifikovaný elektronický podpis smí používat jen
osoby mající příslušné podpisové právo (tedy právo podepisovat obdobné dokumenty
v analogové (papírové )podobě.
- jakým způsobem (technické řešení) je zajištěna možnost ujistit se, ze strany třetích
subjektů, o vaší identitě v souvislosti s podmínkami a přístupem k dokumentům a
informacím na vašem profilu.
Je využíván systém Tender arena, která se stala prvním certifikovaným elektronickým
nástrojem podle zákona č. 134/20156 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro všechny
druhy zadávacích postupů a všechny funkcionality elektronických nástrojů. Provoz
Tender areny podléhá zavedenému a certifikovanému systému řízení informační
bezpečnosti podle normy ISO27001:2013. Od 18. října 2018 mají všichni zadavatelé
veřejných zakázek povinnost komunikovat s dodavateli pouze elektronicky (§ 211 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), a to prostřednictvím
elektronického nástroje. Používáme systém Tender arena. identifikace webu Tender arena
je zajištěno SSl certifikátem, připojení je šifrováno, elektronický nástroj je certifikován.
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V souladu s legislativou (Nařízení evropské unie č. 910/2014 /eIDAS/ a Zákon č.
297/2016 Sb.) musí mít osoby (oprávněné k podpisu a podepisující elektronické
dokumenty, jimiž orgán veřejné moci právně jedná) podpisový kvalifikovaný certifikát na
tzv. kvalifikovaném prostředku pro vytváření elektronických podpisů – na tokenu /kartě/
certifikovaném dle eIDAS. Procesem podepsání vznikne tzv. kvalifikovaný elektronický
podpis. Elektronický podpis připojený k podepsanému dokumentu v sobě nese informaci,
zda byl vytvořen kvalifikovaným certifikátem umístěným na tzv. kvalifikovaném
prostředku či nikoliv.
(žádost byla podána dne 20.11.20181 a vyřízena dne 05.12.2018 – řešil Odbor informatiky
ÚMČ Praha 1)
196. Žádost o poskytnutí informace – Software používaný při automatickém zpracování
informací – registrační značky parkujících vozidel v katastru MČ Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Jaký „Software“ (dále jen „Software č. 1“) (tj. název Software, výrobce, verze a cena) používá

Městská část Praha 1 při automatickém zpracování informací odčítaných z registračních
značek parkujících vozidel v katastru Městské části Praha 1, a to při automatickém načtení
registračních značek z jedoucího monitorovaného vozidla a dále jaký Software používá
Městská část Praha 1 při následném automatickém přiřazení držitele vozidla k předmětné
registrační značce z registru držitelů motorových vozidel (dále jen „Software č. 2“).
2. Název firmy, která vyvinula a dodala výš citovaný Software č. 1 a výše uvedený Software
č. 2.
3. Jakou kupní cenu uhradila MČ Praha 1 za uvedený Software č. 1 a uvedený Software č. 2
dodavateli tohoto Softwaru č. 1 a Softwaru č. 2, kdo byl dodavatel softwaru MČ Praha 1,
pokud se liší od výrobce.
Žadatel byl informován, že požadované informace se nevztahují k působnosti povinného
subjektu, a proto byla žádost dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odložena.
(žádost byla podána dne 21.11.20181 a vyřízena dne 22.11.2018 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
197. Žádost o poskytnutí informace – souhlas k udělení vjezdu do pěších zón
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1) Jakým subjektům byl ke dni podání této žádosti, počínaje dnem 1.1.2017, udělen souhlas
k dlouhodobému vjezdu do pěších zón na území Prahy 1, a to:
- Ke Hradu
- Hradčanské náměstí
- Loretánská
2) Poskytnutí textu souhlasů podle předchozího bodu 1) této žádosti.

Žádost byla zaslána na e-mailovou adresu vedoucího odboru dopravy – dle § 14 odst. 3 a 4
InfZ musí být zaslána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu. Dále
neobsahovala zákonné náležitosti - § 14 odst. 2 InfZ. Žadateli byla zaslána výzva k doplnění
a zaslání v souladu se zákonem, s upozorněním, že v opačném případě bude žádost odložena.
Dne 29.11.22018 zaslal totožnou žádost opět bez náležitostí.
Náležitosti nebyly doplněny a žádost odložena.
Žadatel zaslal dne 05.01.2019 urgenci vyřízení, bylo mu odpovězeno dne 07.01.2019.
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(žádost byla podána dne 28.11.2018, výzva dne 28.11.2018, 2. žádost dne 29.11.2018,
urgence žadatele dne 05.01.2019, 2. sdělení dne 07.01.2019 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
198. Žádost o poskytnutí informace – nepovolené úpravy a nedostatky u domu č. p. 136
v ulici Pod Bruskou, Praha 1 – Malá Strana
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
jaké nepovolené úpravy a nedostatky, a od jakého časového období jsou u domu č. p. 136
v ulici Pod Bruskou, Praha 1 – Malá Strana.
Tajemník úřadu usnesením ze dne 25.10.2018 rozhodl o námitce podjatosti ze dne
21.02.2018, současně ale žadatel (stěžovatel) podal do tohoto usnesení odvolání. Povinný
subjekt požádal nadřízený orgán – MHMP - o vydání metodického pokynu ve věci, neboť
jsou evidována další podání od žadatele (stížnosti, žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb.), a
protože nelze v současné době odhadnout, kdy bude pravomocně vyřízena námitka o
podjatosti, jak se vypořádat s podáními, neboť lhůty k jejich vyřízení již uplynuly.
(žádost byla podána dne 03.12.2018, sdělení – žádost na MHMP dne 06.12.2018 – řešÍ
Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
199. Žádost o poskytnutí informace – etický kodex zaměstnance, etický kodex
zastupitele
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Má váš úřad etický kodex zaměstnance?
Ne, řídí se Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné správy, schváleným vládou ČR
09.05.2012.
Pokud ano, od jakého roku platí současný?
Je váš etický kodex zaměstnance veřejně přístupný?
Byl vypracován podle vzoru připraveného Ministerstvem vnitra a schváleného vládou ČR,
jiného či vlastního návrhu?
Je váš etický kodex zaměstnance informačního charakteru pro chování úředníka nebo je
užíván i při řešení potencionálních či nastalých problémů a kolikrát byl od doby platnosti
takto použit?
Dosud nebyl použit.
Jaké problematiky se týká nejčastější řešení problémů dle etického kodexu zaměstnance?
Má vaše městská část etický kodex zastupitele?
Ano.
Pokud ano, od jakého roku platí současný?
Od roku 2012.
Je váš etický kodex zastupitele veřejně přístupný?
Ano, https://www.praha1.cz/urad/politicka-reprezentace/zastupitelstvo/eticky-kodex-clenazastupitelstva/.
Byl vypracován podle vzoru Hl. m. Prahy, jiného či vlastního návrhu?
Částečně dle vzoru Hl. m. Prahy, dále v návaznosti na Etický kodex ZMČ P1 z roku 2005 a na
základě připomínek a úprav členů ZMČ P1.
Je váš etický kodex zastupitele informačního charakteru pro chování zastupitele nebo je
užíván i při řešení potencionálních či nastalých problémů a kolikrát byl od doby platnosti
takto použit?

88
Etický kodex je užíván i při řešení potencionálních či nastalých problémů – bylo řešeno 1x –
stížnost v roce 2013.
Jaké problematiky se týká nejčastější řešení problémů dle etického kodexu zastupitele?
Čl. 1 a čl. 2 EK.
(žádost byla podána dne 03.12.2018 a vyřízena dne 14.12.2018 – řešilo Oddělení volených
orgánů ÚMČ Praha 1)
200. Žádost o poskytnutí informace – přehled dílčích nákladů na provoz Galerie 1,
Štěpánská 47, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Přehled dílčích nákladů za poslední tři kalendářní roky na provoz Galerie 1, Štěpánská 47,
Praha 1, jejímž zřizovatelem je Úřad městské části Praha 1.
2015
Elektrická energie
20.209,- Kč
Plyn
42.077,- Kč
Voda
cca 17.000,- Kč
2016
Elektrická energie
10.512,- Kč
Plyn
39.230,- Kč
Voda
cca 13.000,- Kč
2017
Elektrická energie
11.983,- Kč
Plyn
41.895,- Kč
Voda
cca 15.000,- Kč
CELKEM
Elektrická energie
42.704,- Kč
Plyn
123.202,- Kč
Voda
cca 45.000,- Kč
2. Přehled neobsazených či nepronajatých nebytových prostor s podlahovou plochou nad 200
m2 ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví Městské části Praha 1.
č.p.
25
213
224
577
688
777
778
971
1042

ulice
Široká
Náprstkova
Řetězová
Mezibranská
Benediktská
Václavské nám.
Václavské nám.
Melantrichova
Na Poříčí

Č. orient.
6
5
7
19
6
12
14
19
16

B/N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Jednotka
104
101
101,2
102
101
101
105
901
102

m2

219,6
209,9
219,1
272,8
291
220
554,17
520,8
276,3

Stav prostoru
volný prostor
volný prostor
volný prostor
volný prostor
volný prostor
volný prostor
volný prostor
volný prostor
volný prostor

(žádost byla podána dne 06.12. 2018 a vyřízena dne 19.12.2018
– řešilo Oddělení
hospodářská správa a Odbor technické a majetkové správy – oddělení bytů a nebytových
prostor
ÚMČ
Praha 1)
201. Žádost o poskytnutí informace – odkaz na Směrnici pro vyřizování stížností
Otázky a odpovědi:

89
Žádost o poskytnutí informace:
kde na stránkách vaší městské části lze najít Směrnice pro vyřizování stížností, popř. zaslat
text, výtah pravidel.
Žádost neobsahovala zákonné náležitosti dle § 14 odst. 2 InfZ. Žadateli byla zaslána výzva
k doplnění. Náležitosti byly žadatelem doplněny, ale žádost je vytvořena pouze pro čtení.
Žadatel byl požádán o znovuzaslání žádosti s vysvětlením, že dokumenty jsou třeba i v tištěné
podobě. Dosud nebyla zaslána.
(žádost byla podána dne 10.12.2018, výzva dne 10.12.2018, doplnění dne 12.12.2018, sdělení
o tisku dne 18.12.2018 – řešilo Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
202. Žádost o poskytnutí informace - pasport komunikace ulice Václavské náměstí
s grafickým vyznačením polohy dopravních značek
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
zaslání pasportu komunikace ulice Václavské náměstí s grafickým vyznačením polohy
dopravních značek.
Žadateli byl zaslán plánek celého Václavského náměstí, Praha 1 s grafickým vyznačením
polohy dopravních značek.
(žádost byla podána dne 11.12.2018 a vyřízena dne 21.12.2018 – řešil Odbor dopravy ÚMČ
Praha 1)
203. Žádost o poskytnutí informace – rozhodnutí vydané ÚMČ Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Konečné (meritorní) rozhodnutí vydané ÚMČ Praha 1, které se týká pana .., sp. Zn.
R 2059/2016.
2. Konečné (meritorní) rozhodnutí vydané ÚMČ Praha 1, které se týká pana .., sp. Zn.
R 2293/2016.
3. Konečné (meritorní) rozhodnutí vydané ÚMČ Praha 1, které se týká pana .., sp. Zn.
R 2294/2016.
4. Konečné (meritorní) rozhodnutí vydané ÚMČ Praha 1, které se týká pana ..- sp. Zn.
R 2477/2016.
Požadované dokumenty byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 12.12.2018 a vyřízena dne 21.12.2018 – řešil Odbor občansko
správních agend - oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)
204. Žádost o poskytnutí informace – článek v Pražském deníku ze dne 31.07.2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
článek v Pražském deníku ze dne 31.07.2018 – zdroj: https://prazsky.denik.cz/zlociny-asoudy/dum-u.krasnych-je-predmetem-soudnich-sporu-majitel-utoci-na-stavebniho-urednika20180731.html, kde je uvedeno, že Ing. .. je zástupce Prahy 1, žádám o informaci, kdy a kým
byl Ing. .. k tomuto úkonu pověřen, když je v kauze domu č. p. 136 Pod Bruskou, Praha 1 –
Malá Strana dle pravomocného rozhodnutí č.j. S UMCP1 /028006/2018/VÝS-Še-3/136,
vyloučen ze všech úkonů, které se týkají uvedené nemovitosti, pro podjatost.
Tajemník úřadu usnesením ze dne 25.10.2018 rozhodl o námitce podjatosti ze dne
21.02.2018, současně ale žadatel (stěžovatel) podal do tohoto usnesení odvolání. Povinný
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subjekt požádal nadřízený orgán – MHMP - o vydání metodického pokynu ve věci, neboť
jsou evidována další podání od žadatele (stížnosti, žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb.), a
protože nelze v současné době odhadnout, kdy bude pravomocně vyřízena námitka o
podjatosti, jak se vypořádat s podáními, neboť lhůty k jejich vyřízení již uplynuly.
(žádost byla podána dne 14.12.2018, žádost na MHMP dne 06.12.2018 – řeší Odbor výstavby
ÚMČ Praha 1)
205. Žádost o poskytnutí informace – metodický dokument Magistrátu hl. m. Prahyproblematika povolování bankomatů
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
metodický dokument Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebního řádu, upravujícího mimo
jiné i problematiku povolování bankomatů, z něhož by dle sdělení odboru výstavby Úřadu
městské části Praha 1, spis. zn. SUMCP1/284694/2018/VÝS-M-3/67,5/20,1/602+961 ze dne
21.11.2018 mělo vyplývat, že bankomat obecně není stavbou, ale zařízením, jehož instalace
nepodléhá posouzení stavebním úřadem.
Dle metodického pokynu nadřízeného orgánu – ODŘ MHMP, obecně platí, že bankomat není
stavbou, ale zařízením, jehož instalace nepodléhá posouzení stavebním úřadem. V případě, že
je místem instalovaného bankomatu stavba, která je kulturní památkou, je třeba posoudit
takové úpravy dle velikosti a typu stavby a vydat stavební povolení či souhlas s ohlášením.
Bez ohledu na to, zda bankomat bude či nikoliv posuzován stavebním úřadem, je třeba, aby
stavebník v souladu s § 152 stavebního zákona dbal na řádnou přípravu stavby a svůj záměr
projednal s dotčenými správními úřady.
(žádost byla podána dne 20.12.2018 a vyřízena dne 03.01.2019 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
206. Žádost o poskytnutí informace – současný stav veřejného osvětlení v samosprávném
celku
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – současný stav veřejného osvětlení v samosprávném celku:
- byl, je nebo bude podroben modernizaci?
- Jak tato modernizace bude vypadat, bude nahrazeno současné osvětlení LED
svítilnami?
- Existuje koncept chytrých LED lamp, které slouží zároveň jako „čerpací stanice“ pro
elektromobily, plánujete zavedení ve vámi spravované městské části.
V Hlavním městě Praze je veřejné osvětlení v majetku města (výjimky specifických
uzavřených areálů, případně akcí, které platil jiný subjekt a ještě městu nepředal). Městské
části nemají většinou k stavu a způsobu provozování a obnovy či rozvoje veřejného osvětlení
žádnou kompetenci.
V roce 1995 byla vytvořena Koncepce obnovy, provozování a rozvoje veřejného osvětlení
v Praze.
(žádost byla podána dne 29.12.2018 a vyřízena dne 11.01.2019 – řešil zástupce tajemníka
ÚMČ Praha 1)
207. Žádost o poskytnutí informace – komerční zábor na pozemku parc. č. 418, Staré
Město – Čokoládová manufaktura s.r.o. do 31.12.2018
Otázky a odpovědi:
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Žádost o poskytnutí informace – komerční zábor na pozemku parc. č. 418 – Čokoládová
manufaktura s.r.o. do 31.12.2018:
- zda společnost Čokoládová manufaktura s.r.o. požádala odbor dopravy ÚMČ o
povolení záboru veřejného prostranství na parc. č. 418, Staré Město pro období po
01.01.2019. V případě, že o žádosti bylo rozhodnuto, žádám o kopii rozhodnutí.
Požadovaná kopie byla poskytnuta, došlo k úpravě dostatečné průchodnosti v dotčené
lokalitě.
(žádost byla podána dne 22.12.2018 a vyřízena dne 04.01.2019 – řešil Odbor dopravy ÚMČ
Praha 1)
208. Žádost o poskytnutí informace – kompletní kopie spisového materiálu – R
2535/2018
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – kompletní kopie spisového materiálu , č. j. UMCP1 124866,
R 2535/2018.
Zaslány kopie ze spisového materiálu, které byly do spisového materiálu přiloženy po
odeslání kopií na základě předchozí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106
(vedena pod zn.
I-157/18) a poskytnutí informací bylo žadateli doručeno dne 13.09.2018 prostřednictvím
datové schránky.
(žádost byla podána dne 28.12.2018 a vyřízena dne 11.01.2019 – řešil Odbor občansko
správních agend – oddělení správního řízení ÚMČ Praha 1)
------------------------------------------------ Konec roku 2018 ------------------------------------------

