91. Žádost o poskytnutí informace – čerpání dotace pro dceřinou firmu SVJ Kožná
487/16, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - čerpání dotace pro dceřinou firmu SVJ Kožná 16, Praha 1:
1. informace
- v jaké výši a pro jaký účel byla čerpána dotace pro dceřinou firmu SVJ Kožná 16, Praha 1
(viz web MČ P1 FondyEU.eu čerpání od 10.12.2004 do 25.05.2011)
- kdy a kým byla podána žádost o dotaci
2. kopie
- žádost o dotaci
- 100% souhlas vlastníků
- výše, účel, termín čerpání dotace s uvedeným povinným plátcem
- výše povinných splátek včetně termínů
- doklad o datu splacení dotace, kým
Granty na opravu domovního fondu (GODF) byly realizovány až od roku 2007. Za období let
2007-2011 SVJ Kožná 16 žádnou podporu v rámci GODF nečerpalo.
Byla prodloužena lhůta k vyřízení žádosti - § 14 odst. 7 písm. c) InfZ.
(žádost byla podána dne 26.06.2019, oznámení o prodloužení lhůty dne 03.07.2019 a vyřízena
dne 21.07.2019 – řešil radní pro oblast majetku a bytovou politiku ÚMČ Praha 1)
92. Žádost o poskytnutí informace – závazné postupy a nové metody práce s klientem a
jeho rodinou
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
a) závazné postupy a nové metody práce a možnosti aplikace v případové práci s klientem
a jeho rodinou, které odpovídají Cochemské praxi, a to při činnosti OSPOD
Žádné závazné postupy a nové metody práce a možnosti aplikace v případové práci s klientem
a jeho rodinou, které odpovídají Cochemské praxi nebyly pro OSPOD vydány, ke každému
případu je nezbytné přistupovat individuálně na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho
rodiny. OSPOD ÚMČ Praha 1 prvky Cochemské praxe do práce s klienty zavádí. Rodiče jsou
na oddělení sociálně právní ochrany zváni společně, sociální pracovnice se snaží je přivést
k dohodě. V opačném případě jsou rodičům předány kontakty na rodinné mediátory, se kterými
má OSPOD dohodu o převzetí klientů. Pokud rodiče zájem neprojeví, ale sociální pracovník
nabídku vyhodnotí jako prospěšnou, navrhne soudu její nařízení. OSPOD předává kontakty i
na další odborníky (např. poradny, terapeutická centra, střediska výchovné péče).
b) Přehled metodických pokynů, které používá OSPOD při své činnosti jako opatrovník
ustanovený soudem pro opatrovnické řízení.
c) Seznam všech metodických pokynů, které jsou užívány OSPOD při jeho činnosti podle
zákona č. 359/ Sb., o sociálně právní ochraně dětí.
b) c) OSPOD se při výkonu činnosti opatrovníka i při výkonu sociálně-právní ochrany dítěte
řídí výhradně platnou legislativou. Veškeré metodické pokyny pro činnost OSPOD jsou
dostupné na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpvs.cz/cs/14313.
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(žádost byla podána dne 27.06.2019 a vyřízena dne 12.07.2019 – řešil Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví ÚMČ Praha 1)
93. Žádost o poskytnutí informace – k č. j.UMCP1/119404/2018/VÝS-OD-3/136 ze dne
04.06.2018 – objekt Pod Bruskou 136, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace :
k č. j.UMCP1/119404/2018/VÝS-OD-3/136 ze dne 04.06.2018 – kdy byla veškerá spisová
dokumentace zaslána k posouzení a rozboru advokátní kanceláři a soudnímu znalci ve věci
posuzování staveb - Pod Bruskou 136, Praha 1, kdy byl tento spis vrácen zpět stavebním úřadu.
Spis k uvedené stavbě se nachází v archivu stavebního úřadu.
(žádost byla podána dne 27.06.2019 a vyřízena dne 12.07.2019 – řešil Odbor výstavby
ÚMČ Praha 1)
94. Žádost o poskytnutí informace – vyřízení podnětu podaného dne 06.05.2019
a adresovaného Radě MČ Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - vyřízení podnětu podaného dne 06.05.2019 a adresovaného
Radě MČ Praha 1 – tristní stav odboru výstavby – únik informace z úředního spisu.
Žádost nebyla vyřízena.
(žádost byla podána dne 27.06.2019 – řeší Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ
Praha 1)
95. Žádost o poskytnutí informace – světelná místa veřejného osvětlení – zařízení
ve správě MČ Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – světelná místa veřejného osvětlení – zařízení ve správě MČ
Praha 1:
a) název, označení komunikace nebo prostranství, kde se osvětlení nachází, kdo je
vlastníkem a správcem komunikace nebo prostranství
Vrchlického sady, Praha 1, vlastník Hlavní město Praha, správa svěřena MČ Praha 1
b) počet a charakteristika světelných míst a svítidel pro každou lokalitu (komunikaci,
stavbu, prostranství) zvlášť
14 ks, ocelové ohraněné bezpaticové vetknuté stožáry VO s upraveným výbojkovým svítidlem
HL 098, pouzdrové betonové základy
c) proč daná soustava veřejného osvětlení není svěřena do správy hlavnímu městskému
správci veřejného osvětlení ( t.č. Technologie hl. m. Prahy a.s.)
vzhledem ke zhotovení v roce 2002 není tato informace dostupná
d) seznam včetně údajů o poloze každého světelného místa a typu zařízení (svítidlo, nosný
prvek)
čísla sloupů: 106238, 106225, 106226, 106236, 106237, 106227, 106228, 106229, 106230,
106231, 106232, 106233, 106234, 106235, poloha – ad. a) typ ad. b)
e) jsou jednotlivá světelná místa či svítidla opatřena identifikačním značením a o jaký
systém zařízení jde
viz. ad. d)
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f) zda jsou polohy a identifikační značení světelných míst předávány přímo či
zprostředkovaně HZS ČR pro potřeby integrovaného záchranného systému
údaje o poloze jsou předávány složkám IZS, které je využívají ve svých informačních
systémech
- zda jsou polohy a identifikační značení světelných míst zveřejňovány jako otevřená data
nebo prostřednictvím jiného veřejně přístupného rozhraní či zda je takové zveřejnění
připravováno
MČ Praha 1 tyto údaje nezveřejňuje, ani zveřejnění není připravováno.
(žádost byla podána dne 27.06.2019 a vyřízena dne 12.06.2019 – řešilo Pracoviště
bezpečnostní ředitel ÚMČ Praha 1)
96. Žádost o poskytnutí informace – zápis památníku Okřídlený lev v Praze na Klárově
do CEVH
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
zda bylo požádáno o zápis památníku Okřídlený lev v Praze na Klárově do CEVH, případně
zdůvodnění, proč požádat o zapsání památníku do CEVH nehodláte.
Pomník není zřízen Ministerstvem obrany jako válečný hrob. To, že by byl případně pomník
zařazen do CEVH nijak nesouvisí se zostřeným dohledem nad pomníkem samotným.
Městská část Praha 1, potažmo původní majitel, Sdružení Sue Ryder, neuvažovali o tom, aby
bylo na pomník nahlíženo jako na válečný hrob. Po projednání s radním pro oblast kultury je
možné Vaši žádost zařadit na jednání Komise kultury, o prázdninách poradní orgány nezasedají,
tudíž výsledek jednání bude znám až v průběhu měsíce září. Pokud by komise navrhla zařazení
pomníku do CEVH, oslovíme Ministerstvo obrany, aby rozhodlo, zda se jedná o válečný hrob
či nikoliv.
(žádost byla podána dne 03.07.2019 a vyřízena dne 18.07.2019 – řešilo Oddělení kultury ÚMČ
Praha 1)
97. Žádost o poskytnutí informace – zpřístupnění zápisu jednání z 26. schůze Rady
městské části Praha 1 ze dne 25.06.2019
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
zpřístupnění zápisu jednání z 26. schůze Rady městské části Praha 1, která proběhla dne
25.06.2019, a to v rozsahu, v jakém se týká usnesení č. UR19_0622 o připomínkách k návrhu
novely nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád – 2019, včetně podkladů a příloh
usnesení č. UR19_0622, zejména schválených stanovisek.
Požadované dokumenty byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 08.07.2019 a vyřízena dne 23.07.2019 – řešilo Oddělení volených
orgánů ÚMČ Praha 1)
98. Žádost o poskytnutí informace – trvalé bydliště na Praze 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
ke kterému dni osoby, uvedené v příloze této žádosti, získaly trvalé bydliště na Praze 1, jaké
bylo jejich původní trvalé bydliště.
Poskytnutí informace bylo dle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 3 InfZ odmítnuto.
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Žadatel podal odvolání proti rozhodnutí, které bylo postoupeno nadřízenému orgánu –
Magistrátu hl. m. Prahy - § 16 odt. 2 InfZ.
(žádost byla podána dne 09.07.2019, vyřízena dne 23.07.2019, odvolání dne 29.07.2019,
postoupeno dne 09.08.2019 – řešil Odbor občansko správních agend - oddělení osobních
dokladů ÚMČ Praha 1)
99. Žádost o poskytnutí informace - nájemní vztahy u budovy k. ú. Staré Město, č.p. 501,
obec Praha, p. č. 517, LV 2305 a budovy k. ú. Staré Město, č. p. 502, obec Praha, p. č.
518/1, LV 2621
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
vývoj nájemních vztahů u budovy k. ú. Staré Město, č.p. 501, obec Praha, p. č. 517, LV 2305 a
budovy k. ú. Staré Město, č. p. 502, obec Praha, p. č. 518/1, LV 2621, a to od 01.01.1992 do
dnešního dne 10.07.2019. Specificky názvy subjektů, v jakém období a za jakých podmínek
působili jako nájemci, v souvislosti s tímto předložení nájemních smluv v rozsahu, v jakém se
týkají nájemních vztahů k výše zmíněným budovám.
Žadateli byly zaslány kopie nájemních smluv – Havelská 512/23 a Havelská 502/21, Praha 1.
(žádost byla podána dne 10.07.2019 a vyřízena dne 25.07.2019 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení bytů a nebytových prostor ÚMČ Praha 1)
100. Žádost o poskytnutí informace – daňový doklad k přijaté platbě kupní ceny bytu,
kupní smlouva č. 2018/0171 (bytová jednotka č. 221/3, č. p. 221, pozemek parc. č. 135/1,
k. ú. Staré Město, obec Praha
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
daňový doklad k přijaté platbě kupní ceny bytu podle kupní smlouvy č. 2018/0171, kterou
Městská část Praha 1 prodala bytovou jednotku č. 221/3, č. p. 221, stojící na pozemku parc. č.
135/1, k. ú. Staré Město, obec Praha včetně práva spoluužívání společných částí budovy.
Požadované dokumenty byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 11.07.2019 a vyřízena dne 01.08.2019 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení privatizace a SVJ ÚMČ Praha 1)
101. Žádost o poskytnutí informace – fotokopie zaměření provedené spol. NAVATYP a.s.
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- fotokopie zaměření provedené spol. NAVATYP a.s. u bytových jednotek č.12, 13, a 14
od IV.Q.2003 zajišťovalo privatizaci bytového fondu MČ Praha 1 Odd. privatizace bytového
fondu ÚMČ Praha 1 a spol. NAVATYP a.s. již v této záležitosti nevyvíjela pro MČ Praha 1
žádnou činnost. Patrně požadujete zaměření uvedených bytů, které bylo podkladem pro
zpracování Smlouvy o výstavbě ze dne 08.02.2006, jejímž zavkladováním do katastru
nemovitostí došlo k rozdělení č.p.860 na pozemku parc. č. 942/1, k. ú. Staré město, obec Praha
na jednotky resp. k vymezení výše uvedených jednotek jako samostatně převoditelných
nemovitostí. Zaslána dokumentace,
- o zaměření bytové jednotky č. 13 z 7.2007 provedeného MČ Praha 1
kontrolní měření iniciovalo Odd. privatizace bytového fondu ÚMČ Praha 1 na základě
důvodných pochybností o správnosti vymezení jednotky č. 860/13 v rámci Smlouvy o výstavbě
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ze dne 08.02.2006, stavební úpravy této smlouvě předcházely. Měření provedl Ing. Jiří Kozák,
soudní znalec v oboru stavebnictví a ekonomika. Výsledky měření byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 12.07.2019 a vyřízena dne 31.07.2019 – řešil Odbor technické a
majetkové správy – oddělení privatizace a SVJ ÚMČ Praha 1)
102. Žádost o poskytnutí informace – kopie všech nájemních smluv platných k 12.07.2019
uzavřených mezi MČ Praha 1 a třetími subjekty
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – kopie všech nájemních smluv (i dodatků), popř. i jiných
právních titulů smluv platných k 12.07.2019 uzavřených mezi MČ Praha 1 a třetími subjekty,
na jejichž základě jsou nebo mohou být na majetku (movitém i nemovitém), který se nachází ve
vlastnictví MČ Praha 1, umístěna reklamní sdělení či zařízení, a to bez ohledu na jejich velikost.
Požadované dokumenty byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 12.07.2019 a vyřízena dne 09.07.2019 – řešil Odbor technické a
majetkové správy ÚMČ Praha 1)

