8. Žádost o poskytnutí informace – kolik bytů ve vlastnictví MČ není užíváno
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace –
- kolik bytů ve vlastnictví městské části není k datu podání žádosti, a nelze-li to zjistit,
tedy k datu 31.12.2018, užíváno vlastníkem nebo jinou osobou na základě smlouvy o
nájmu
Městská část Praha 1 nemá ve vlastnictví žádné byty. V souladu s § 19 zákona č. 131/2000 Sb.,
a Statutem hl. m. Prahy je Městské části Praha 1 svěřena správa některých nemovitostí (mimo
jiné i bytů) ve vlastnictví Hlavního města Prahy
- kolik bytů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, které jsou svěřeny k hospodaření vaší
městské části, není k datu podání žádosti, a nelze-li to zjistit, tedy k datu 31.12.2018,
užíváno vlastníkem nebo jinou osobou na základě smlouvy o nájmu.
Počet bytů: 220.
(žádost byla podána dne 17.01.2019 a vyřízena dne 31.01.2019 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
9. Žádost o poskytnutí informace – gesto úřední osoby
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
Dne 06.09.2018 při místním šetření Ing. .. ukázal obscénní gesto – sdělením
UMCP1/277646/2018 mi bylo sděleno, že toto gesto nesměřovalo vůči mé osobě. Sdělení, komu
bylo toto gesto určeno, když v té době v prostoru před domem č. p. 136 v ulici Pod Bruskou
nebyla žádná jiná osoba.
Tajemník úřadu usnesením ze dne 25.10.2018 rozhodl o námitce podjatosti ze dne 21.02.2018.
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 23.01.2019 – řeší Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
10. Žádost o poskytnutí informace – kopie žádosti o vydání Metodického pokynu MHMP
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
V návaznosti o podání informace č. 204/2018, které je uveřejněné na úřední desce MČP1,
žádám o kopii žádosti o vydání metodického pokynu, která byla zaslána MČP1 na nadřízený
orgán – MHMP.
Tajemník úřadu usnesením ze dne 25.10.2018 rozhodl o námitce podjatosti ze dne 21.02.2018.
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 23.01.2019 – řeší Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)
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11. Žádost o poskytnutí informace – smlouvy o dílo na instalaci ležaté klapky v domě,
Maiselova 21, Praha 1
Žádost o poskytnutí informace:
1. smlouvy o dílo na instalaci zpětné klapky na ležaté kanalizaci v domě Praha 1 – Josefov,
Meiselova 41/21, Praha 1
Byla poskytnuta kopie:
- objednávka (smlouva vystavena nebyla) „Havárie ležatého potrubí kanalizace v 1. PP
- kopie položkového rozpočtu
- - usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_1306 ze dne 06.11.2018
2. faktury na provedené práce, včetně příloh.
Fakturu dosud dodavatel nepředložil.
(žádost byla podána dne 23.01.2019 a vyřízena dne 08.02.2019 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení technicko – provozní ÚMČ Praha 1)
12. Žádost o poskytnutí informace – rekonstrukce budovy – Jánský vršek 10, Úvoz 8,
Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
nemovitost – Jánský vršek 313/10, Praha 1
1. Od kdy do kdy byla povolena poslední rekonstrukce této budovy?
2. Jaké subjekty se na stavbě podílely – jako stavitelé, projektanti, či technický dozor?
3. Kdo byl žadatelem o povolení?
Stavba byla zahájena v únoru 2014, termín dokončení srpen 2014, stavebníkem byla společnost
VV invest a.s., dodavatelem společnost ROGAT s.r.o.
nemovitost – Úvoz 168/8, Praha 1
1. Od kdy do kdy byla povolena aktuální rekonstrukce této budovy?
2. Jaké subjekty se na stavbě podílely – jako stavitelé, projektanti, či technický dozor?
3. Kdo byl žadatelem o povolení?
Stavba byla zahájena v květnu 2018, termín dokončení květen 2021, generálním projektantem
je Hans – Paul Architekti s.r.o., zhotovitelem Pozemní stavitelství Zlín a.s. a žadatelem
společnost CORUM CREDIT REALITY, s.r.o.
(žádost byla podána dne 24.01.2019 a vyřízena dne 08.02.2019 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
13. Žádost o poskytnutí informace - pronajímání bytů ve vlastnictví městské části
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- kolik bytů ve vlastnictví vaší městské části, které nejsou užívány samotným vlastníkem,
je aktuálně pronajímáno
Počet bytů pronajímaných na základě nájemních smluv je 891.
- kolik z těchto je pronajímáno za zvýhodněné nájemné
Za zvýhodněné nájemné je pronajato 329 bytů.
- v jakém rozpětí se pohybuje uvedené zvýhodněné nájemné, je-li zvýhodněné nájemné
odlišné pro byty různých dispozic, žádám o uvedením, v jakém rozpětí se pohybuje pro
byty 1+, 2+1 a 3+1
Zvýhodněné nájemné se pohybuje v rozpětí od 40,- Kč/m2 do 124,- Kč/m2 a není ovlivňováno
dispozicemi bytu.
- kolik z těchto je pronajímáno za tržní nájemné
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Za tržní nájemné je pronajato 87 bytů.
- v jakém rozpětí se pohybuje uvedené tržní nájemné, je-li tržní nájemné odlišné pro byty
různých dispozic, žádám o uvedením, v jakém rozpětí se pohybuje pro byty 1+, 2+1 a
3+1
Tržní nájemné se pohybuje v rozpětí od 126,- Kč/m2 do 763,- Kč/m2 a není ovlivňováno
dispozicemi bytu.
(žádost byla podána dne 24.01.2019 a vyřízena dne 06.02.2019 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení ekonomické ÚMČ Praha 1)
14. Žádost o poskytnutí informace – evidence městského mobiliáře
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace –
1. Zda Městská část Praha 1 vede evidenci městského mobiliáře, pokud ano, existuje
možnost sdílení informací o městském mobiliáři v rámci otevřených dat.
Úřad městské části Praha 1 má zpracovánu evidenci mobiliáře pouze na plochách veřejné zeleně
ve své správě a některých nově rekonstruovaných veřejných prostranstvích, a to v inventurách
pořízeného majetku. Mobiliář na komunikacích – plochách v majetku hl. m. Prahy a správě
TSK hl. m. Prahy neevidujeme.
2. Zda Městská část Praha 1 má vypracovaný pasport zeleně, pokud ano, existuje možnost
sdílení informací o zeleni a jejím stavu v rámci otevřených dat.
Úřad městské části Praha 1 mý zpracován pasport veřejné zeleně ve své správě, tento
pasport není v současné době funkční. Sdílení informací o zeleni a mobiliáři není možné,
jedná se o interní aplikaci.
3. Přesný počet.
- kolik laviček instalovaných v exteriéru (parky, ulice apod.) vlastní a spravuje Městská
část Praha 1, případně jí zřízené organizace
529 ks.
- kolik odpadkových košů instalovaných v exteriéru (parky, ulice apod.) vlastní a spravuje
Městská část Praha 1, případně jí zřízené organizace
541 ks.
- kolik stromů vlastní a spravuje Městská část Praha 1, případně jí zřízené organizace.
Přibližný počet 3 500 ks.
(žádost byla podána dne 27.01.2019 a vyřízena dne 08.02.2019 – řešil Odbor životního
prostředí ÚMČ Praha 1)

