
 

54. Žádost o poskytnutí informace –  vyjádření č.j. UMCP1 078792/2019 ve věci uzavření 

smluv se společností Barvy a Laky Hostivař IČ 26765306: 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - vyjádření č.j. UMCP1 078792/2019 ve věci uzavření smluv se 

společností Barvy a Laky Hostivař IČ 26765306: 

 

1) Uzavřením smluv o dílo, které nám byly poskytnuty, předcházelo výběrové řízení? 

2) V případě, že ano, je o výběrovém řízení veden protokol? 

3) V případě, že výběrovém řízení byla vedena dokumentace, je možné dokumentaci 

poskytnout? 

4) Je archivován stavební deník, předávací protokol o vykonané práci atd.? 

Žádost nebyla vyřízena. 

 

(žádost byla podána dne 24.04.2019 – řeší  Odbor technické a majetkové správy – oddělení 

technicko – provozní ÚMČ Praha 1)  

 

55. Žádost o poskytnutí informace –  současné omezení provozu v ulicích Dlouhá, 

V Kolkovně, Rámová, Rybná, Masná a Kozí na Praze 1: 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

současné omezení provozu v ulicích Dlouhá, V Kolkovně, Rámová, Rybná, Masná a Kozí na 

Praze 1: 

- na základě jakého konkrétního podnětu bylo opatření přijato, jak a kým bylo přijetí 

takového opatření odůvodněno,  

Opatření bylo provedeno na žádost hl. m. Prahy, sekretariátu radního pro oblast životního 

prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti. 

- celkově vynaložené náklady na realizaci předmětného opatření (od 13.04.2019 do 

27.04.2019), a to včetně počtu nasazených příslušníků Policie ČR, městské policie, 

popřípadě dalších státních zaměstnanců, 

Důvodem pro přijetí opatření bylo omezení hlukové zátěže v této dlouhodobě hlukově 

exponované ulici Starého Města (Dlouhá) cestou snížení intenzit automobilového provozu ve 

spojení se zvýšeným dohledem složek MP Praha a Policie ČR. 

- počet odpracovaných služebních hodin pro přípravu a realizaci opatření vynaložené 

finanční prostředky na platy státních zaměstnanců podílejících se na opatření 

(uzávěrce) včetně všech odměn a příplatků, výše nákladů na faktickou realizaci opatření 

na místě (náklady pro dopravní značení), 

Dohled obou policií byl prováděn v rámci jejich pracovní činnosti a další náklady nad tento 

rámec tak nevznikly, jiné informace nemáme k dispozici. Stejně tak příprava a vyřízení žádosti 

včetně koordinace dotčených složek ze strany pracovníků úřadů byla prováděna v rámci 

obvyklé pracovní činnosti a nenesla tak jiné náklady. Informaci o výši úhrady za dopravní 

značení nemáme k dispozici – nejsme jejími plátci.  

- informace k následné evaluace provedeného opatření, pokud je připravována – kdo a 

jakým způsobem, podle jakých kritérií vyhodnotí provedené omezení dopravy, kde bude 

vyhodnocení zveřejněno, 

Ve věci případného opakování akce nemáme v tuto chvíli žádné konkrétní informace. Opatření 

je stále ve stadiu hodnocení. Jeho součástí jsou postupné reakce veřejnosti.  
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- zda jsou již teď připravovány další kroky ze strany městské části, které hodlá podniknout 

ke snížení hluku ve výše zmíněných ulicích. 

Další prozatím známé kroky ve věci snižování hlukové zátěže území, zejména v nočních 

hodinách, by se měly týkat zvýšeného policejního dohledu, intenzit automobilového provozu 

či zavírací doby provozoven. 

 

(žádost byla podána dne 29.04.2019 a vyřízena dne 14.05.2019 – řešil Odbor dopravy ÚMČ 

Praha 1) 

 

56. Žádost o poskytnutí informace –  realizace opatření obecné povahy UMCP1 

122516/2019 Va, přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

Informace vztahující se k realizaci opatření obecné povahy, sp. zn. UMCP1 122516/2019 Va, 

kterým 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“), 

zrušeného rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 25.4.2019, sp. zn. 5 A 60/2019: 

- vyžádala realizace opatření obecné povahy v době jeho platnosti vynaložení nákladů 

ze strany Městské části Praha 1? Pokud ano, v jaké výši? 

- jaká část prostředků vynaložených na realizaci opatření obecné povahy pocházela 

z prostředků státního rozpočtu? 

- jaká část prostředků vynaložených na realizaci opatření obecné povahy pocházela 

z prostředků rozpočtu územního samosprávního celku? 

Realizace si v době platnosti nevyžádala vynaložení nákladů ze strany MČ Praha 1. 

 

(žádost byla podána dne 29.04.2019 a vyřízena dne 14.05.2019  – řešil Odbor dopravy ÚMČ 

Praha 1)  

 

57. Žádost o poskytnutí informace –  realizace opatření obecné povahy sp. zn. UMCP1 

122516/2019 Va, přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

Informace vztahující se k realizaci opatření obecné povahy, sp. zn. UMCP1 122516/2019 Va, 

kterým 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“), 

zrušeného rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 25.4.2019, sp. zn. 5 A 60/2019: 
- kopie grafů, popřípadě jiných dokumentů, obsahujících souhrnnou  informaci o výsledcích  

samotného měření v lokalitách dotčených realizací opatření obecné povahy v době mezi 20. a 

8. hodinou, a to za následující dny, kdy bylo opatření obecné povahy uplatňováno: od 12.4.2019 

do 14.4.2019 a od 19.4.2019 do 21.4.2019.  

Byl zaslán monitoring  hladiny hluku v okolí ulice Dlouhá 

  

(žádost byla podána dne 29.04.2019 a vyřízena dne 14.05.2019 – řešil Odbor dopravy  

 ÚMČ Praha 1)  

 

58. Žádost o poskytnutí informace – Pražský deník ze dne 31.07.2018 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace -kdy a kým byl Ing. B. pověřen zástupcem Prahy 1? 
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Povinný subjekt neeviduje žádný záznam o tom, že by byl Ing. B. pověřen  zástupcem MČ 

Praha 1- informace byla dle § 15 odst. 1 InfZ odmítnuta.  

 

(žádost byla podána dne 06.05.2019 a vyřízena dne 05.06.2019 – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1) 

 

59. Žádost o poskytnutí informace – Pražský deník ze dne 31.07.2018 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – jaké nepovolené úpravy a nedostatky, od jakého časového 

období jsou u domu č.p. 136 v ul. Pod Bruskou, Praha 1?  

Žádost není dosud vyřízena. 

 

(žádost byla podána dne 06.05.2019  – řeší Odbor  výstavby ÚMČ Praha 1) 

 

60. Žádost o poskytnutí informace – dne 06.09.2018 před domem v ulici Pod Bruskou 136, 

Praha 1, obscénní gesto zaměstnancem ÚMČ Praha 1   

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace – komu bylo gesto určeno? 

Žádost není dosud vyřízena. 

 

(žádost byla podána dne 06.05.2019 – řeší Odbor  výstavby ÚMČ Praha 1) 

 

61. Žádost o poskytnutí informace – jaká částka byla vyplacena AK (kauza domu č.p. 136 

Pod Bruskou, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - jaká částka byla vyplacena AK a soudnímu znalci za posouzení 

(kauza domu č.p. 136 Pod Bruskou, Praha 1? 

Žádost není dosud vyřízena. 

 

(žádost byla podána dne 06.05.2019 – řeší Odbor  výstavby ÚMČ Praha 1) 

 

62. Žádost o poskytnutí informace – přehled všech reklamních ploch či nosičů (dále jen 

„Reklamní plochy“), které Městská část Praha 1 pronajímá jakýmkoli osobám či 

organizacím 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - přehled všech reklamních ploch či nosičů (dále jen „Reklamní 

plochy“), které Městská část Praha 1 pronajímá jakýmkoli osobám či organizacím, s uvedením 

následujících informací: 

 

a) označení smlouvy či jiného právního titulu a data jejich uzavření, na základě kterého 

jsou konkrétní Reklamní plochy pronajímány 

b) identifikace druhu Reklamní plochy, tj. předmětu nájmu 

c) účelu nájmu Reklamní plochy, pokud je vymezen (tj. komerční, nekomerční, kulturní 

apod.) 

d) identifikace nájemce Reklamní plochy 

e) umístění Reklamní plochy 

f) velikost Reklamní plochy 

g) roční či měsíční nájemné za celou Reklamní plochu a za 1 m2 Reklamní plochy 

Požadované informace byly žadateli poskytnuty. 
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(žádost byla podána dne 09.05.2019 a vyřízena dne 23.05.2019 – řešil radní pro oblast majetku 

a bytovou politiku MČ Praha 1) 

 

63. Žádost o poskytnutí informace – seznam akcí kulturního programu na Střeleckém 

ostrově 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

Seznam kulturních akcí na Střeleckém ostrově, které jsou pořádány v rámci kulturního 

programu na celé léto a podzim 1019- název akce, organizátor, datu a čas pořádání. 

Požadovaná informace byla poskytnuta. 

  

(žádost byla podána dne 09.05.2019 a vyřízena dne 24.05.2019 – řešil Odbor životního 

prostředí ÚMČ Praha 1) 

 

64. Žádost o poskytnutí informace – celkové náhrady škod z titulu vydání nezákonného 

rozhodnutí 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace: 

1. Celkové náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného 

postupu, které povinný vyplatil. Uveďte sumu a počet případů za jednotlivé roky. 

2. Celkové regrese náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo 

nesprávného úředního postupu, které povinný vymohl od svých úředníků. Uveďte sumu 

a počet těchto osob za jednotlivé roky. 

3. Celkovou výši pokut a obdobných sankcí zaplacených povinným ostatním úřadům 

veřejné správy. Uveďte sumu a počet případů za jednotlivé roky. 

4. Celkové regrese za zaplacené pokuty a obdobné sankce zaplacených povinným ostatním 

úřadům veřejné správy. Uveďte sumu a počet těchto osob za jednotlivé roky. 

Pokuty a obdobné sankce: rok 2016 – 7.000,- Kč, 2 případy, rok 2018 – 700,- Kč, 1 případ.  

 

(žádost byla podána dne 10.05.2019 a vyřízena dne 24.05.2019 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností  ÚMČ Praha 1) 

 

65. Žádost o poskytnutí informace – opravy fasád budovy – Školská 685/15 a 685/17, 

Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

opravy fasád budovy na adrese Školská 685/18 a 685/17, které probíhaly mezi lety 2007 až 

2012 –  kde je uložen stavební deník a faktury k opravám fasád. 

Veškerá dokumentace k objektům byla předána MHMP, který je má ve správě. Povinný subjekt 

informace nemá k dispozici.  

 

(žádost byla podána dne 10.05.2019 a vyřízena dne 29.05.2019 – řešil Odbor technické a 

majetkové správy -  oddělení technicko – provozní, Odbor výstavby ÚMČ Praha 1) 

 


