
38. Žádost o poskytnutí informace –  bytové náhrady za uvolněnou část administrativně 

rozděleného bytu  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

zdali bytové náhrady poskytnuté za uvolněnou část administrativně rozděleného bytu, uvedené 

v tabulce (viz příloha č. 1) byly vybrány do domů SVJ a nájemci měli možnost vybranou bytovou 

náhradu převést do osobního vlastnictví v rámci privatizace. Pokud tuto možnost neměli, 

uveďte, za jakého důvodu nájemcům možnost privatizace byla odepřena. 

Žadateli bylo zasláno oznámení o prodloužení lhůty – ust. § 14 odst. 7 písm. c) InfZ.  
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(žádost byla podána dne 25.03.2019, oznámení o prodloužení lhůty dne 29.03.2019 a vyřízena 

dne 18.04.2019 – řešil  Odbor technické a majetkové správy – oddělení privatizace a SVJ ÚMČ 

Praha 1)  
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39. Žádost o poskytnutí informace –  stavební plány domu  - Ve Smečkách 598/3, Praha 1  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - stavební plány domu  - Ve Smečkách 598/3, Praha 1. 

Žadatel zaslal sdělení na odbor výstavby, že žádost bere zpět, žádost byla odložena. 

 

(žádost byla podána dne 31.03.2019, sdělení a odložení dne 09.04.2019 – řešil Odbor 

výstavby ÚMČ Praha 1) 

 

40. Žádost o poskytnutí informace – kopie smlouvy o pronájmu – Pštrossova č. p. 203, 

Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - kopie smlouvy o pronájmu budovy s číslem popisným 203 

v ulici Pštrossova, případně o zaslání částky, za kterou Praha 1 budovu pronajímá.  

Požadovaná kopie byla poskytnuta. 

 

(žádost byla podána dne 03.04.2019 a vyřízena dne 17.04.2019  – řešil Odbor technické a  

majetkové správy – oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)  

 

41. Žádost o poskytnutí informace –  opatření obecné povahy, řízení o vydání opatření 

obecné povahy vedené pod spis. zn. UMCP1 122516/2019 Va, přechodná úprava provozu 

na pozemní komunikaci 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - opatření obecné povahy, řízení o vydání opatření obecné 

povahy vedené pod spis. zn. UMCP1 122516/2019 Va, který se stanoví přechodná úprava 

provozu na pozemní komunikaci Maislerova, Břehová, 17. listopadu, Široká, Dušní, Kostečná, 

Staroměstské nám., Dlouhá, Rámová, Štupartská, Malá    

Štupartská, Rybná, Benediktská, Dlouhá, Praha 1 (dále jen „opatření obecné povahy“): 

 

 

1. Kdy bylo opatření obecné povahy předloženo Policii ČR jako dotčenému orgánu, 

k vyjádření stanoviska ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním 

provozu? 

28.03.2019. 

2. Jakou akci má na mysli správní orgán, když uvádí v opatření obecné povahy podmínku 

pro jeho realizaci pod písm. f)? 

Jedná se o akci citovanou v odůvodnění tj. zabezpečení přiměřeného nočního provozu 

v ulici Dlouhá a okolí, Praha 1. 

3. Z jakého důvodu je „zabezpečení přiměřeného nočního provozu“, uvedené jako důvod 

vydání opatření obecné povahy, zajišťováno prostřednictvím přechodné úpravy provozu 

na pozemních komunikacích?  

Z důvodu omezení automobilové dopravy v nočních hodinách přechodně v určitých 

termínech. 

4. Je uvedené výše zabezpečení přiměřeného nočního provozu pouze dočasné povahy? 

Pokud ano, s čím je spojena potřeba takového opatření v termínech, uvedených 

v opatření obecné povahy? 

Ano, jedná se o přechodné opatření v určitých termínech, potřeba je vyvolána zvýšeným 

nočním turistickým ruchem a zejména hlukem v ulicích k nastolení dodržování nočního 

klidu v oblasti  

5. Vztahuje se dopravní omezení dle opatření obecné povahy i na rezidenty uvedených 

oblastí a jejich hosty? 
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Na rezidenty ne, na hosty ano. 

6. Žádám o poskytnutí stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy – 

odbor služby dopravní policie, k vydání opatření obecné povahy, dle § 77 odst. 3 zákona 

o silničním provozu. 
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(žádost byla podána dne 05.04.2019 a vyřízena dne 17.04.2019 – řešil Odbor  dopravy ÚMČ 

Praha 1)  

 

42. Žádost o poskytnutí informace – uzavřený hudební klub Barrock v budově č.p. 779, 

parc. č. 2097, k. ú. Staré Město  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

k nyní již uzavřenému hudebnímu klubu Barrock v budově č.p. 779, která stojí na pozemku parc. 

č. 2097, k. ú. Staré Město (dále jen „Klub“): 

 

a) veškerá rozhodnutí s ohledem na umístění, stavbu, zkušební provoz, kolaudaci a 

povolení provozu klubu 

b) sdělení, zda byl provoz povolen a pokud nikoliv, tak z jakých důvodů. 

Žadateli byla zaslána výzva k upřesnění – ust. § 14 odst. 5 písm. b) Inf, neboť na základě 

uvedených údajů nelze informaci vyhledat.  

Dosud nebylo upřesněno. 

 

(žádost byla podána dne 06.04.2019 a výzva dne 09.04.2019 – řeší Odbor technické a majetkové 

správy ÚMČ Praha 1) 

 

43. Žádost o poskytnutí informace – č.j. UMCP1/119404/2018/VÝS.OD-3/136, dům Pod 

Bruskou 136, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace -  v návaznosti na č.j. UMCP1/119404/2018/VÝS.OD-3/136 

žádám o podání informace:  

Jaká částka byla uhrazena advokátní kanceláři a soudnímu znalci za posouzení (kauza domu 

č.p. 136 v ulici Pod Bruskou, Praha 1 – Malá Strana. 

Žádost nebyla vyřízena. 

 

(žádost byla podána dne 08.04.2019 – řeší Odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 

 

 

 

 

 

 

 


