
 
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? 

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  
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   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.  

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   –  řešil Odbor životního 

prostředí ÚMČ Praha 1) 
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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 m
2 

Bytová jednotka je volná od 07.03.2018. 

b) bytová jednotka v 5. NP, velikost bytu 3+1, podlahová plocha 137,93m
2  

Bytová jednotka je volná od 17.05.2018. 

 

(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) 

 

 

 

 

 



 4 

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. S-

MHMP 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) 

 

 


