
23. Žádost o poskytnutí informace – vynaložené finanční prostředky na provoz linky  

č. 194 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:    

kolik finančních prostředků, resp. v jaké výši, bylo vynaloženo  na provoz linky městské 

hromadné dopravy číslo 100194, dopravce ABOUT ME s.r.o., jezdící v trase Praha, Florenc – 

Praha Malostranská, Praha, Florenc (běžně označovaná jako linka č. 194) v době od 1.1.2018 

do 31.12.2018 včetně, a to z rozpočtu (z libovolné kapitoly) Městské části Praha 1. 

Městská část Praha 1 ze svého rozpočtu nefinancuje provoz linky č. 100194, označovaná jako 

linka č. 194. Tuto linku nefinancovala Městská část Praha 1 tedy ani  v době od 0101.2018 do 

31.12.2018. 

 

(žádost byla podána dne 20.02.2019 a vyřízena dne  06.03.2019 – řešil  Odbor finanční ÚMČ 

Praha 1)  

 

24. Žádost o poskytnutí informace – stížnosti a podněty k rodině 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

poskytnutí kopií veškerých stížností a podnětů vztahujících se k mé osobě nebo mé rodině. 

Úřad městské části Praha 1 neobdržel žádné stížnosti a podněty vztahující se k Vaší osobě nebo 

vaší rodině.  

 

(žádost byla podána dne 24.02.2019 a vyřízena dne 10.03.2019 – řešilo Oddělení právní,  

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

25. Žádost o poskytnutí informace – UR16_0342 bod 4.3 poř. č.10/2/2016 týkajících se 

nebytového prostoru U Nemocenské pojišťovny 1230/2, nebytová jednotka číslo 102 v 1 

PP, výměra 26,7 m2. 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

poskytnutí všech materiálů včetně důvodové zprávy, nabízeného nájemného jednotlivých 

uchazečů a hlasování radních, souvisejících s usnesením Rady MČ Praha 1 ze dne 22.03.2016 

poč č.j. UR16_0342 bod 4.3 poř. č.10/2/2016 týkajících se nebytového prostoru U Nemocenské 

pojišťovny 1230/2, nebytová jednotka číslo 102 v 1 PP, výměra 26,7 m.2 

Žadateli bylo sděleno, že  mu byla požadovaná informace poskytnuta již dne 24.05.2016  

(Zn. I-90/16), proto mu byl poskytnut výpis ze zápisu z příslušné schůze Rady MČ Praha 1, kde 

je uvedeno hlasování radních.   

Žadatel sdělil, že informace z března 2016 nemá k dispozici. 

Žadateli bylo opakovaně sděleno, že mu byla informace již poskytnuta. 

Žadatel podal stížnost na postup při vyřizování žádosti a neposkytnutí části informace a 

nevydání rozhodnutí o neposkytnutí informace, ve které potvrdil, že informaci v roce 2016 

obdržel, neboť ji někam založil a nemá ji k dispozici.  

Požadované informace byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 25.02.2019, vyřízena dne 11.03.2019, sdělení žadatele a sdělení   

žadateli dne 13.03.2019, stížnost dne 13.03.2019, vyřízení dne 18.03.2019 – řešilo Oddělení 

volených orgánů  ÚMČ Praha 1)  
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26. Žádost o poskytnutí informace – 3. etapa revitalizace budovy Klementina 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

3. etapa revitalizace budovy Klementina – úpravy budov 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 a 88 v k. 

ú. Staré Město, obec Praha: 

(i)  zda bylo u nadepsaného povinného subjektu zahájeno řízení o žádosti o stavební povolení    

     ke stavebnímu záměru 3. etapy revitalizace areálu Klementina na pozemcích budov 80, 81,  

     82, 83, 84, 85,86, 87 a 88 v k. ú. Staré Město, obec Praha (dále jen „Stavební řízení“); 

(ii) ) zda bylo ve Stavebním řízení vydáno rozhodnutí a zda je toto rozhodnutí v právní moci; 

(iii) zda v souvislosti s uvedeným stavebním záměrem vydal nadepsaný povinný subjekt jakékoli  

      jiné  rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, osvědčení, sdělení či jakýkoli jiný správní akt; a 

(iv) bylo-li nadepsaným povinným subjektem vydáno rozhodnutí dle odst. (ii) nebo jiný správní   

      akt dle odst. (iii), žádá žadatel o poskytnutí jejich kopií, a to (je-li to s ohledem na případnou  

      účast fyzických osob relevantní) v jejich anonymizované podobě.  

V současné době není na předmětné budově veden žádné řízení a nebyl ve věci vydán žádný 

správní akt. 

 

(žádost byla podána dne 25.02.2019 a vyřízena dne 11.03.2019 – řešil Odbor   

výstavby ÚMČ Praha 1)  

 

27. Žádost o poskytnutí informace – UR15_1556 ze dne 09.12.2015    
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

poskytnutí všech materiálů a podkladů včetně důvodové zprávy a hlasování radních, 

souvisejících s usnesením Rady MČ Praha 1 ze dne 09.12.2015 pod č.j. UR15_1556.  

Požadované informace byly poskytnuty.  

 

(žádost byla podána dne 27.02.2019 a vyřízena dne 13.02.2019 – řešilo Oddělení volených 

orgánů  ÚMČ Praha 1) 


