
205.  Žádost o poskytnutí informace – metodický dokument Magistrátu hl. m. Prahy- 

problematika 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: 

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.  
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(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 ------------------------------------------- 


