
28. Žádost o poskytnutí informace – společnost Barvy a Laky Hostivař, IČ: 26765306 a 

Laky Teluria, s.r.o., IČ: 43420371 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - společnost Barvy a Laky Hostivař, IČ: 26765306 a Laky 

Teluria, s.r.o., IČ: 43420371 

- uzavřela MČ Praha 1 „Smlouvu o dílo“ se shora zmíněnými společnostmi v období 

2010-2019? 

- v případě, že MČ Praha 1 uzavřela Smlouvu o dílo se shora uvedenými společnostmi, o 

jaký počet a v jakém objemu se jednalo (prosím specifikovat) 

- za předpokladu, že byly uzavřené Smlouvy o dílo se shora uvedenými společnostmi, 

předcházelo jednotlivým zakázkám tzv. výběrové řízení? 

Žádost neobsahovala zákonné náležitosti, proto byla zaslána výzva k doplnění - § 14 odt. 2 

InfZ. 

Byly poskytnuty kopie smluv. 

 

(žádost byla podána dne 28.02.2019, výzva dne 01.03.2019 , doplněna dne 07.03.2019 a 

vyřízena dne  21.03.2019 – řešil  Odbor technické a majetkové správy  ÚMČ Praha 1)  

 

29. Žádost o poskytnutí informace –  Thunovská ulice 18, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

je „ohavnost“ (zátarasy u vchodu domu) v Thunovské ulici 18, Praha 1 v souladu 

s památkovým zákonem? 

Žádost neobsahovala zákonné náležitosti, proto byla zaslána výzva k doplnění - § 14 odt. 2 

InfZ. Dosud nebyly doplněny. 

 

(žádost byla podána dne 21.02.2019, výzva dne 01.03.2019, převzata dne 15.03.2019 – řeší  

Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ Praha 1) 

 

30. Žádost o poskytnutí informace – projekt Central Business District Praha 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

připravovaný projekt Central Business District Praha společnosti Penta Investments u 

Masarykova nádraží: 

 

1) Zda bylo požádáno o územní rozhodnutí v některé z etap projektu. 

2) Pokud ano, v jaké fázi je územní řízení a jaký je pravděpodobný harmonogram projektu. 

Povinný subjekt neeviduje žádost o územní rozhodnutí uvedené společnosti. 

 

(žádost byla podána dne 05.03.2019 a vyřízena dne 12.03.2019  – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1)  

 

31. Žádost o poskytnutí informace – probíhající rekonstrukce Objektu Paláce U Stýblů, 

Václavské nám. 785/28, Praha 1  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - probíhající rekonstrukce Objektu Paláce U Stýblů, Václavské 

nám. 785/28, Praha 1: 

- Jaká je časovost opravy objektu a dále jaký je konkrétní plánovaný způsob úpravy 

předmětného objektu?  

Na objekt byla vydána výzva ke zjednání nápravy ze dne 12.02.2019. 
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(žádost byla podána dne 11.03.2019 a vyřízena dne 25.03.2019 – řešil Odbor   

výstavby ÚMČ Praha 1)  

 

32. Žádost o poskytnutí informace – žádosti o umístění stavby 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1) Počet podaných žádostí o umístění stavby a počet žádostí o stavební povolení. 

2) Počet odvolání. 

3) Počet dnů uplynulých mezi podáním žádostí definovaných v bodě 1 a zahájením 

příslušného řízení (jednotlivě pro každou žádost). 

4) Počet dní potřebných k vydání povolení stavby a povolení o umístění stavby (tedy délka 

příslušného řízení – jednotlivé pro každé řízení). 

5) Body 1 – 4 vyčíslit jednotlivě za roky 2015-2016-2017-2018.  

1) 

Počet podaných žádostí o umístění stavby v roce 2015: 49 (z celkového počtu došlých podání 

2175) 

 Počet podaných žádostí o umístění stavby v roce 2016: 59 (z celkového počtu došlých podání 

2122) 

Počet podaných žádostí o umístění stavby v roce 2017: 93 (z celkového počtu došlých podání 

2142) 

Počet podaných žádostí o umístění stavby v roce 2018: 85 (z celkového počtu došlých podání 

1901). 
 

Počet podaných žádostí o povolení stavby v roce 2015: 266 (z celkového počtu došlých podání 

2175) 

Počet podaných žádostí o povolení stavby v roce 2016: 290 (z celkového počtu došlých podání 

2122) 

Počet podaných žádostí o povolení stavby v roce 2017: 288 (z celkového počtu došlých podání 

2142) 

Počet podaných žádostí o povolení stavby v roce 2018: 240 (z celkového počtu došlých podání 

1901) 
 

3) 

Počet dnů uplynulých mezi podáním žádostí o umístění stavby a stavební povolení a zahájení 

příslušného řízení je 0, neboť dle ust. § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, je návrhové řízení o žádosti zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, 

kterým se zahajuje řízení, došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. 

 

Body 2), 4), 5) – povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí – ust. § 15 a § 20 odst. 4 InfZ, 

ve spojení s ust. § 67 zákona č 500/2004 Sb., správní řád - zjistit a rozlišit uvedená řízení a 

údaje k nim nelze pouhým nahlédnutím do spisu nebo počítačového programu a stavební úřad 

danými informacemi v požadovaném tvaru nedisponuje a nemá povinnost s nimi disponovat. 

 

(žádost byla podána dne 13.03.2019 a vyřízena dne 25.03.2019 – řešil Odbor výstavby  ÚMČ 

Praha 1) 

 

33. Žádost o poskytnutí informace – sdělení MHMP dotčeným osobám - vydání 

rozhodnutí závazných stanovisek – povolení markýz na č.p. 737, Dlouhá 21, č.p. 736, 

Dlouhá 23, k.ú. Staré Město, Praha 1 
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Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – sdělení MHMP dotčeným osobám vydání rozhodnutí 

závazných stanovisek – povolení markýz na č.p. 737, Dlouhá 21, č.p. 736, Dlouhá 23, k. ú. Staré 

Město, Praha 1 (připojena žádost zaslaná žadatelem MHMP.) 

Nejedná se o žádost o poskytnutí informace podle InfZ, ale o sdělení nadřízeného orgánu. 

Podání bylo odloženo. 

 

(žádost byla podána dne 13.03.2019 a odložena dne 27.03.2019 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

34. Žádost o poskytnutí informace – důvodová zpráva k UR19_0155 ze dne 26.02.2019  
Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – 

K usnesení rady UR19_0155 ze dne 26.02.2019 žádám důvodovou zprávu, včetně příloh a 

dalších materiálů, které s usnesením souvisí, např. hlasování radních apod. 

Byl poskytnut výpis ze zápisu 09. schůze Rady městské části Praha 1 ze dne 26.02.2019. 

 

(žádost byla podána dne 17.03.2019 a vyřízena dne 29.03.2019 – řešilo Oddělení volených 

orgánů ÚMČ Praha 1) 

 

35. Žádost o poskytnutí informace – rekonstrukce zázemí Sboru dobrovolných hasičů 

(nebytový prostor 1403/101 a 1403/103), Revoluční 28, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

 rekonstrukce zázemí Sboru dobrovolných hasičů (nebytový prostor 1403/101 a 1403/103) – 

celková finanční částka (vždy za každý kalendářní rok zvlášť), která byla vynaložena Městskou 

částí Praha 1 na tuto rekonstrukci během let 2013, 2014, popř. 2015. 

jaké další částky byly Městskou částí Praha 1 vynaloženy – v jakékoli souvislosti s další údržbou 

a opravami NJ 1403/101 a 1403/103 v rámci domu Revoluční 28, nebo i jakýmikoli dalšími 

stavebními aktivitami v souvislosti se zázemím Sboru dobrovolných hasičů i v dalších letech až 

k datu 31.12.20187. 

Lhůta k vyřízení žádosti byla v souladu s § 14 odst. 7 písm. c) InfZ – náročné vyhledávání, 

prodloužena. 

rok 2013        93 170,- Kč 

rok 2014   3 399 318,- Kč 

rok 2015      247 647,- Kč 

rok 2016      111 210,- Kč 

rok 2017      357 745,- Kč 

rok 2018      917 820,- Kč 

 

(žádost byla podána dne 18.03.2019 a vyřízena dne 08.04.2019 – řešil Odbor technické a 

majetkové správy - oddělení technicko – provozní ÚMČ Praha 1) 

 

36. Žádost o poskytnutí informace – restaurační zahrádka na části pozemku parc. č. 1090, 

k. ú. Staré Město, Staroměstské nám. 549/19, Praha   

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - zaslání: 

1. Veškerých listin vydaných vaším úřadem – odborem dopravy ode dne 1.2.2017 do 

dnešního dne vztahujících se k restaurační zahrádce nacházející se na části pozemku 

parc. č. 1090 v k. ú. Staré Město, Praha 1, před domem na adrese Staroměstské nám. 
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549/19, zejména pak např. rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemních 

komunikací, závazná stanoviska k povolení umístění zahrádky, případně jiné procesní 

úkony (např. výzvy k nápravě závadného stavu, zápisy z místních šetření apod.) činěné 

vůči vlastníkovi předmětného pozemku či vůči jeho nájemci, případně vůči jiným 

osobám orgánům. 

 

2. Veškerých listin, které sloužily jako podklad pro rozhodování či jiné procesní úkony  

vašeho úřadu – odboru dopravy v záležitosti uvedené ad 1. v uvedeném časovém období, 

zejména pak žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací s přílohami a 

případnými grafickými návrhy, smlouva s technickou správou komunikací aj. 

Byly zaslány kopie pravomocných rozhodnutí k zvláštnímu užívání pozemních komunikací 

vydaných od 01.02.2017 za účelem povolení restaurační zahrádky, a kopie dalších 

dokumentů: 

Rozhodnutí ze dne  12.05.2017, včetně žádosti 

Rozhodnutí ze dne 15.11.2017, včetně žádosti 

Rozhodnutí ze dne 04.09.2018, včetně žádosti 

Protokol o provedené kontrole ze dne 28.02.2018, včetně průvodního spisu a doručenky 

Protokol o ústním jednání ze dne 28.05.2018 

Usnesení č.j. ÚMČP1 123155/2018/ODOP/Br ze dne 05.06.2018+doručenka 

Odvolání ze dne 25.06.2018 proti usnesení  ÚMČP1123155/2018/ODOP/Br 

Protokol o seznámení se s podklady ze dne 08.08.2018 

Rozhodnutí o přestupku č.j. ÚMČP1 185271/2018/ODOP/B-72/Br ze dne 

22.08.2018+doručenky 

Odvolání ze dne 03.09.2018 proti rozhodnutí č.j. ÚMČP1 185271/2018/ODOP/B-72/Br. 

O kopii nájemní smlouvy je třeba se obrátit na vlastníka komunikace - MHMP  - odbor 

hospodaření s majetkem. 

 

(žádost byla podána dne 20.03.2019 a vyřízena dne 02.04.2019 – řešil Odbor dopravy ÚMČ 

Praha 1) 

 

37. Žádost o poskytnutí informace – počet obyvatel v období let 1989-2018 v uvedených 

ulicích, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

počet obyvatel v níže uvedených ulicích za roky  v období 1989-2018, rep. za období, za které 

je možné tyto údaje dohldat – rozdělit na muže/ženy/děti: 

 

 Barvířská  

 Biskupská 

 Biskupský dbůr 

 Helmova 

 Holbova 

 Klimentská 

 Lodecká 

 Lodní mlýny (Ministerstvo dopravy) 

 Mlynářská 

 Nábř. Ludvíka Svobody 

 Na Poříčí 

 Nové Mlýny 
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 Novomlýnská 

 Petrská 

 Petrské náměstí 

 Půtova 

 Revoluční 

 Samcova 

 Soukenická 

 Stárkova 

 Těšnov 

 Trujlářská 

 U Nemocenksé pojišťovny 

 Zlatnická 

 

Požadované informace byly poskytnuty. 
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(žádost byla podána dne 22.03.2019, výzva a doplnění 25.03.2018 a vyřízena dne 05.04.2019 

– řešil Odbor občansko správních agend – oddělení osobních dokladů ÚMČ Praha 1) 

 


