
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. 

 

(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? 
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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-clena-

zastupitelstva/. 

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? 

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  

    m
2
 ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví Městské části Praha 1. 

č.p. ulice Č. orient. B/N Jednotka 
m2  

Stav prostoru 

https://www.praha1.cz/urad/politicka-reprezentace/zastupitelstvo/eticky-kodex-clena-zastupitelstva/
https://www.praha1.cz/urad/politicka-reprezentace/zastupitelstvo/eticky-kodex-clena-zastupitelstva/
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25 Široká  6 N 104 219,6 volný prostor 

213 Náprstkova 5 N 101 209,9 volný prostor 

224 Řetězová 7 N 101,2 219,1 volný prostor 

577 Mezibranská  19 N 102 272,8 volný prostor 

688 Benediktská  6 N 101 291 volný prostor 

777 Václavské nám. 12 N 101 220 volný prostor 

778 Václavské nám. 14 N 105 554,17 volný prostor 

971 Melantrichova 19 N 901 520,8 volný prostor 

1042 Na Poříčí 16 N 102 276,3 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: 

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.  



 4 

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-a-

soudy/dum-u.krasnych-je-predmetem-soudnich-sporu-majitel-utoci-na-stavebniho-urednika-

20180731.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 

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) 

https://prazsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dum-u.krasnych-je-predmetem-soudnich-sporu-majitel-utoci-na-stavebniho-urednika-20180731.html
https://prazsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dum-u.krasnych-je-predmetem-soudnich-sporu-majitel-utoci-na-stavebniho-urednika-20180731.html
https://prazsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dum-u.krasnych-je-predmetem-soudnich-sporu-majitel-utoci-na-stavebniho-urednika-20180731.html

