
 

 

66. Žádost o poskytnutí informace – kopie spisu správního řízení o nařízení 

zabezpečovacích prací na objektu č. p. 1166,  k. ú., Nové Město, Petrská 33, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

úplná kopie spisu správního řízení o nařízení zabezpečovacích prací na objektu č. p. 1166 v k. 

ú., Nové Město, ul. Petrská 33, Praha 1, které je vedeno Odborem výstavby Úřadu městské části 

Praha 1  pod. sp. zn. S UMCP1/044545/2019/VÝS-Bu-1166. 

Žádost nebyla vyřízena. 

 

(žádost byla podána dne 10.05.2019 – řeší  Odbor výstavby ÚMČ Praha 1)  

 

67. Žádost o poskytnutí informace –  kopie darovací smlouvy - památník Okřídlený lev 

na Klárově 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace:  

kopie darovací smlouvy, na základě které přešel památník Okřídlený lev na Klárově do majetku 

Městské části Praha 1. 

Darovací smlouva neexistuje.  V listopadu 2014 byla na základě usnesení Rady MČ Praha 1 ze 

dne 04.11.2014 uzavřena kupní smlouva na částku 1.000 ,- Kč. Kopie byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne13.05.2019 a vyřízena dne 04.06.2019 – řešilo Oddělení kultury  

 ÚMČ Praha 1) 

 

68. Žádost o poskytnutí informace –  prodloužení vodovodní přípojky z domu č.p. 1403, 

Revoluční 28, Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - prodloužení vodovodní přípojky z domu č.p. 1403, Revoluční 

28, Praha 1na pozemek nemovité kulturní památky parc. č. 333/1, který byl přenechán k užívání 

Sboru dobrovolných hasičů Praha 1, IČO: 22875409. 

Jako spoluvlastník společných prostor žádám: stavební nebo správní řízení, na základě kterého 

byla stavba údajně v minulých letech povolena. 

Žadateli bylo oznámeno, že se nejedná o žádost ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., neboť mu bude 

na základě příslušného ustanovení správního řádu umožněno nahlédnout do spisu. Žadatel vzal 

žádost zpět – odložena.  

 

(žádost byla podána dne 15.05.2019 a vyřízena dne 31.05.2019  – řešil Odbor výstavby ÚMČ 

Praha 1)  

 

69. Žádost o poskytnutí informace – rekonstrukce zázemí dobrovolných hasičů Praha 1, 

k. ú. Nové Město, č. parc. 333/1 a 6326/2. 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - rekonstrukce zázemí dobrovolných hasičů Praha 1, k. ú. Nové 

Město, č. parc. 333/1 a 6326/2. 

Žadatel písemně sdělil, že podání žádosti ruší, byla odložena. 
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(žádost byla podána dne 16.05.2019 a vyřízena dne 30.05.2019 – řešilo Oddělení právní, 

kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)  

 

70. Žádost o poskytnutí informace – celková roční částka, kterou do rozpočtu Městské  

části Praha 1 odvádí firma EP-SC s.r.o.  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - celková roční částka, kterou do rozpočtu Městské části Praha 

1 odvádí firma EP-SC s.r.o. na základě jejích smluvních vztahů k domům Na Poříčí 36 a Na 

Poříčí 38, jednotlivě za roky 2015, 2016, 2017, 2018. 

Nájemní smlouva                                        Pachtovní smlouva                  CELKEM 

                                                                                                                     správa+pacht 

rok 2015 - 2 310 278,93                         rok 2015 -     373 333, 00           2 683 611,93 

rok 2016 - 2 300 000,04                         rok 2016 – 1 200 001,00            3 500 001,04 

rok 2017 - 2 300 000,04                         rok 2017 – 1 200 000,00            3 500 000,04 

rok 2018 – 2 300 000,04                        rok 2018  - 1 204 800,00            3 504 800,04 

 

(žádost byla podána dne 17.05.2019 a vyřízena dne 31.05.2019 – řešil Odbor finanční ÚMČ 

Praha 1) 

 

71. Žádost o poskytnutí informace – postoupení nájemní smlouvy k NJ č. 18/101, Žatecká 

18/5, Praha 1  

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - právní titul (kopie smlouvy), na základě kterého došlo 

k postoupení nájemní smlouvy k nebytové jednotce číslo 18/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním 

podlaží domu 18/5 Žatecká, mezi postupitelem IČ: 69333904 a postupníkem Obchod Kaprova 

s.r.o., IČ: 06796184.  

Požadovanou smlouvu nemá povinný subjekt k dispozici. Informace byla v souladu § 15 odst. 

1 InfZ odmítnuta.  

 

(žádost byla podána dne 17.05.2019  a vyřízena dne 31.05.2019 – řešil Odbor Odbor technické 

a majetkové správy  ÚMČ Praha 1) 

 

72. Žádost o poskytnutí informace – počet osob hlášených k trvalému pobytu na adrese 

Úřadu městské části Praha 1 během posledních 10 let 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - počet osob hlášených k trvalému pobytu na adrese Úřadu 

městské části Praha 1 za jednotlivá léta během posledních 10 let. 

Ke dni 01.01.2009 celkem 233 osob, v roce 2009 přibylo celkem 54 osob, v roce 2010 celkem 

64 osob, v roce 2011 celkem 72 osob, v roce 2012 celkem 99 osob, , v roce 2013 celkem 131 

osob, v roce 2014 celkem 266 osob, v roce 2015 celkem 116 osob, v roce 2016 celkem 86 osob, 

v roce 2017 celkem 73 osob, v roce 2018celkem 83 osob. Ke dni 01.01.2019 hlášeno 1277 osob. 

  

(žádost byla podána dne 21.05.2019 a vyřízena dne 05.06.2019 – řešil Odbor občansko 

správních agend – oddělení osobních dokladů ÚMČ Praha 1) 
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73. Žádost o poskytnutí informace – seznam všech neobsazených bytů MČ Praha 1 

Otázky a odpovědi: 

Žádost o poskytnutí informace - seznam všech neobsazených bytů MČ Praha 1 s uvedením 

adresy, dispozice bytu, umístění v patře domu a rozměrů v m2 (včetně rozdělení bytů na sociální, 

stabilizační a jinak určené). 

Požadované informace byly poskytnuty. 

 

(žádost byla podána dne 24.05.2019 a vyřízena dne  06.06.2019 – řešil Odbor  technické a 

majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1) 

 


