
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 e-

mailem 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 m
2
 (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 m
2
 (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) 


