
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  

   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 

https://www.praha1.cz/cps/povinne-zverejnovane-informace.html
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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   –  řešil Odbor výstavby 

ÚMČ Praha 1) 

 

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  

   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) 


